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1. Vedtak i kommunestyret 14. desember 2006 
  
 
Budsjett for 2007 og økonomiplan for perioden 2007-2010 ble behandlet av 
Molde kommunestyre i møte den 14.12.06 og følgende vedtak ble fattet. 
 

1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett 2007 og 
økonomiplan 2007 – 2010 med de endringer som framkommer av kommunestyrets 
behandling og vedtak.  
 

2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling/område og Kirkelig fellesråd 
 

3. Molde kommune viderefører satsingen innen psykisk helsearbeid innenfor en 
tilskuddsramme på kr. 11 974 000. Bruken av økningen i tilskuddet for 2007 vil 
kommunestyret behandle når tilskuddsbeløpet for Molde kommune er kjent. Dette 
forutsettes å skje på første kommunestyremøte i 2007. Kommunestyret vil samtidig gjøre en 
helhetlig drøfting av innsatsen innen det psykiske helsearbeid. 

 
4. Eiendomsskatten skrives ut med 2,0 promille av takst. 

 
5. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom stabs- og driftsavdelingene i 

kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling og fordeling av 
bevilgningen på felles lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av 
formannskapet. 

 
6. Molde kommune tar opp lån på kr. 215.612.000,- til finansiering av budsjetterte 

investeringer iht. vedlagte spesifikasjoner.  
 

7. Lånet forutsettes  avdratt over investeringens levetid.  
 

8. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene. 
 

9. Ordførerens godtgjørelse skal være lik rådmannens grunnlønn. 
 
I tillegg ble følgende verbalforslag vedtatt: 
 

• Kommunestyret anser at det er viktigere med informasjonssjef enn web-redaktør og 
anmoder rådmannen om å prioritere i tråd med dette. 
 

• Økt ramme til kultursektoren må ses i sammenheng med korpsenes økte behov etter frafall 
av inntekter og utgifter. 
 

• Det innføres begrenset stillingsstopp i Molde kommune. Ved fast tilsetting skal dette skje 
inn i en eksisterende stilling innenfor rammen slik det fremgår av oversikt utgitt av 
rådmannen, eller at det brukes en hjemmel innenfor denne rammen som 
konverteringsgrunnlag. Alle endringer i stillinger utenfor disse begrensninger skal 
godkjennes av rådmannen. 
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Rådmannen orienterer formannskapet om status, herunder alle endringer, på faste og 
midlertidige besatte stillinger på formannskapsmøtene. Dette gjelder også stillinger som 
lønnes utenfor kommunens lønnsbudsjett. 
 

• Molde kommune avsetter midler til utredning av ishall som kan samlokaliseres med 
Idrettens Hus og tilhørende utnyttelse av avgitt varmeeffekt som kan benyttes til 
oppvarming av basseng, dusjvann, lokaler etc, herunder med tanke på etableringen av 
basseng/badeland og varmtvannsbasseng på Idrettens Hus. Tiltaket må også ses i 
sammenheng med gamle stadion, nytt Træff-hus, Sellanrå og Bekkevoll. 
 
En rapport fra utredningen med et foreløpig kostnadsoverslag, skisse til finansiering, en 
vurdering av gjennomførbarhet samt en skisse for fremdrift presenteres politikerne i løpet av 
første kvartal 2007. 
 

• Det settes i gang utredning av utvidelse av antall sjukeheimsplasser på Skåla helse- og 
omsorgssenter. 
 

• Med utgangspunkt i strategi 3.1.3 ”Molde kommune skal utvikle og iverksette forebyggende 
tiltak som kan hindre problemutvikling hos barn og unge” vil kommunestyret be 
administrasjonen om å utarbeide en plan for et forpliktende forebyggende rusarbeid for 
elever i grunnskolen. Planen skal forelegges kommunestyret i løpet av 2007. 
 
 
 
 
 
Protokoll fra behandling av saken i formannskapet og kommunestyret er vedlagt dette 
budsjettdokumentet. 
 
Det gjøres videre oppmerksom på at alle tallmessige endringer vedtatt av kommunestyret er 
innarbeidd i dokumentet. Kommentarer til de enkelte endringer, der det har vært behov for å 
nevne disse spesifikt i dokumentet, er rammet inn og skrevet i kursiv. 
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2. Sammendrag – oppsummering 
 
Budsjettprosessen. 
Etter at administrasjonen la fram nye vurderinger av kommunens økonomiske utfordringer i 
kommende år, vedtok kommunestyret i sak 16/06 at driftsrammene skulle reduseres med 18,9 mill. 
kroner. Dette var innledningen til og la premissene for den etterfølgende budsjettprosessen. Også i 
2006 startet budsjettprosessen med dialogmøter mellom politisk og administrativ ledelse. 
Dialogprosessen ble gjennomført våren 2006 med oppsummering i kommunestyrets møte i mai. Her 
gikk kommunestyret gjennom konklusjonene fra den enkelte komite. Disse hadde gått inn i de  
enkelte resultatområdene og drøftet utfordringer, prioriteringer og rammeforutsetninger for alle 
kommunale virksomheter. Resultatet av dialogen ble i liten grad styrende for saken som omhandlet 
kommunens økonomiske rammeforutsetninger for 2007. I denne saken, som ble lagt fram i juni 
2006 (k-sak 63/06), vedtok kommunestyret de økonomiske rammene for budsjett 2007 som 
inkluderte bruk av alle momskompensasjonsinntekter fra investeringer. Arbeidet med budsjettet har 
hatt disse rammene som økonomisk utgangspunkt. 
 
Økonomiske rammeforutsetninger. 
Kommunestyret avviste i k-sak 62/06 å revidere kommunens driftsbudsjett for 2006. De fleste av 
endringene som ble foreslått i den saken, er nå innarbeidet i budsjettrammene for 2007 og for 
planperioden 2007-2010.  
Rammesaken la til grunn en reduksjon i kommunens netto driftsutgifter på til sammen 6,4 mill. 
kroner. Dette i form av en effektiviseringsgevinst på 1 pst. som senere ble omfordelt av rådmannen 
ved rammetildeling til den enkelte avdeling. 
Forslaget til Statsbudsjett gir Molde kommune en rammeøkning som er stor nok til å dekke lønns- 
og prisveksten på 32,4 mill. kroner. I tillegg dekkes andre utgifter som renteøkning og bortfall av 
enkelte inntekter. Momskompensasjon på investeringer gir kommunen 50 mill. kroner i netto 
inntekt. Av dette blir 35 mill. kroner brukt i driftsformål. Av beløpet brukt til driftsformål, burde 
ideelt sett 20 mill. kroner blitt satt av til fond for å møte senere års svingninger i kompensasjon eller 
i beste fall brukt til delfinansiering av investeringer. I planperioden vil store deler av denne 
merinntekten falle bort allerede i 2008 og forsvinne helt i 2009 og 2010. Det blir derfor en 
utfordring for kommunestyret å finne langsiktige løsninger på dette finansieringsproblemet. Denne 
utfordringen må også ses opp mot de forventninger som regjeringen har skapt når det gjelder å øke 
kommunens frie inntekter i årene framover. 
 
Renteutgifter er i 2007 regnet til gjennomsnittlig 4,5 pst. noe som tilsvarer prisen i dag på et 3 års 
fastrentelån. Dette er noe høyere enn dagens nivå på flytende renter, men samtidig i tråd med den 
utviklingen som en del av aktørene i markedet forventer. 
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å redusere kommunens netto renteutgifter med 3,0 mill. som 
tilsvarer en gjennomsnittlig rentesats for 2007 på 4,16%. 
 
Driftsbudsjettet. 
For å komme i økonomisk balanse har rådmannen tilpasset driftsrammene slik kommunestyret har 
vedtatt gjennom rammesak og dialogmøter. Selv med disse tilpasningene, bærer budsjettet preg av 
at kommunens drift har et kostnadsnivå som er for høyt. I budsjettprosessen har det vært nødvendig 
å vurdere nedbygging av enkelte tjenestetilbud. Dette har en imidlertid unngått. Som hovedregel 
viderefører budsjettet det aktivitetsnivået som er etablert i 2006. 
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Det er gjennomgående et meget stramt budsjettert på alle driftsområder. Et slikt budsjett krever en 
effektivt og aktiv økonomistyring. Kommunen har i løpet av 2006 tatt i bruk et nytt styringssystem, 
Balansert Målstyring. I tillegg til økonomiske parameter vil sykefravær, medarbeidertilfredshet og 
brukertilfredshet være viktige i denne målingen og styringen. Det knytter seg derfor store 
forventninger til systemets nytteverdi.  
 
Investeringsbudsjettet. 
En av kommunens store utfordringer i tiden fremover er den voksende lånegjelden. Den er ved 
inngangen til planperioden på ca. 1,1 mrd. kroner. Økning i rentene kan, selv etter at en justerer for 
lån til selvkostområder og rente- og avdragskompenserte lån, få meget store konsekvenser for 
kommunens driftsbudsjett. 
En har likevel sett det som nødvendig å gjennomføre en del større investeringer. Spesielt gjelder 
dette innenfor skole, hvor et relativt ambisiøst program for å fullføre den bygningsmessige 
oppgraderingen er prioritert. I programperioden er den samlede investeringsrammen til skole 221,5 
mill. kroner.  En har også ført opp 68 mill. kroner i investeringsmidler til Glomstua sjukeheim i 
planperioden. Når det gjelder dette prosjektet forutsettes det statlig fullfinansiering både på 
investerings- og driftssiden. 
Ut over dette videreføres de fleste investeringsprosjektene som er oppført i gjeldende økonomiplan.  
Den samlede investeringsrammen for hele planperioden beløper seg til 717 mill. kroner. 
 
Etter kommunestyrets vedtak i møte 14.12.06 er investeringsrammen til skole i perioden redusert til 
206,0 mill kroner og den totale investeringsramme for planperioden redusert til 704,2 mill. kroner. 
 
Budsjettets profil. 
Ved utarbeidelsen av budsjett og økonomiplan har en lagt vekt på de føringer som følger av 
kommuneplanen og kommunens vedtatte strategier som er avledet av denne. 
 
Budsjettets hovedprofil er at det har til hensikt å opprettholde og videreutvikle den kommunale 
tjenesteproduksjonen. Selv om det her vil ligge store omstillingsutfordringer for deler av den 
kommunale organisasjonen, er brukerhensynet sterkt vektlagt i prioriteringene. God tilgjengelighet 
har lenge vært kommunens mål.  
 
Molde kommune er senter for regionen. Et sterkt og robust regionsenteret betinger et attraktivt og 
aktivt omland. Det er derfor nedfelt som en av kommunens viktigste strategier å bidra overfor 
omlandet for å gjøre hele regionen robust. Det er derfor viktig at de politiske strategier, som 
kommunens planer bygger på, også ivaretar regionens interesser. Dette er vektlagt i budsjettet. 
Kommunens bidrag til ROR og støtten til Molde næringsforum opprettholdes. Det samme gjelder 
inkubatorvirksomheten i Molde Kunnskapspark. Tilskuddsbeløpet til destinasjon Molde og 
Romsdal økes i tråd med vedtatt opptrappingsplan  og det settes av midler til deltagelse i Regionalt 
utviklingsfond (GassROR-IKS) med årlig kr 0,6 mill. kroner. 
 
Det har vært et politisk mål å redusere innbyggernes utgifter til eiendomsskatt og kommunale 
avgifter. Dette er også ivaretatt i budsjettet for 2007. I planperioden er satsen for eiendomsskatt  
foreslått på samme nivå som i 2006. Når eiendomsskatten allikevel  reduseres med 3 mill. kroner i 
2007 i forhold til vedtatt økonomiplan, er det med bakgrunn i endrede grenser for utskriving av 
skatt.   
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å redusere satsen for eiendomsskatt til 2,0 promille av takst noe 
som medfører en redusert inntekt på 3,0 mill. kroner. 
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Med bakgrunn i k-sak 85/06 er grensene utvidet til å gjelde hele kommunen og dette medfører en 
økning i inntekt fra eiendomsskatt med 4,5 mill. kroner gjeldende fra 2008 og utover i planperioden.  
Kommunestyret vedtak om redusert sats for eiendomsskatt medfører redusert økning i inntekt utover 
i planperioden med 0,4 mill. kroner. 
 
Når det gjelder kommunens gebyrer til vann og avløp, videreføres et lavt prisnivå inntil øremerket 
fond er tømt. Disse gebyrene er av de laveste i landet. 
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3. Innledning 
 
Molde kommune er en god kommune å tilbringe alle deler av livet i. Dette er et uomtvistelig 
faktum. Gjennom gode offentlige tjenester til barn, unge, eldre og funksjonshemmede, som er 
kommunens prioriterte målgrupper, ivaretas primærbehovene til disse gruppene. At kommunen 
allikevel har store utfordringer innenfor mange områder, er et tegn på at den vil så mye mer enn hva 
ressursene tilsier. Budsjett og økonomiplan for kommende år vil allikevel dekke de primære 
behovene til kommunens innbyggere. 
 
Kommunestyret vedtok i juni i år de foreløpige rammene som danner grunnlaget for budsjettet. I 
forberedelsene til denne saken gjennomførte kommunestyret  dialogmøter mellom politisk og 
administrativ ledelse. I denne dialogen ble avdelingenes utfordringer vurdert opp mot de 
økonomiske muligheter kommunen så for seg i 2007. 
 
I forbindelse med dialogmøtene, ble det fremlagt et økonomisk analysenotat over kommunens 
driftssituasjon i 2007. Dette ble utarbeidet med bakgrunn i vedtatt budsjett for 2006 og 
økonomiplan for 2007. Etter rådmannens vurdering forelå behov for å redusere kommunens 
utgifter/øke inntekter i 2007 med ca. 41,2 mill. kroner. Dette ble under behandling i kommunestyret 
30.03.06 redusert til 18,9 mill. kroner ved å stryke ønsket om 3 pst. positivt netto driftsresultat.  
 
I kommunestyrets møte 18.05.06 ble det redegjort for de synspunkter som fremkom i komiteenes 
arbeide når det gjelder prioriteringer. I den etterfølgende plenumsdiskusjon ble disse ytterligere 
presisert uten å kunne trekke en konklusjon på hva som bør prioriteres høyest i tiden som kommer. 
Det kom videre ingen forslag fra komiteene på vesentlige kostnadsreduserende/effektiviserende 
tiltak. 
 
Når kommunestyret i sitt møte den 22.06.06 fastsatte de økonomiske rammene for den kommunale 
tjenesteproduksjonen for 2007, ble momskompensasjon av investeringer lagt inn som driftsinntekter 
og brukt til å dekke løpende driftsutgifter. Kommunen er tidligere trukket for ca 15 mill. kroner i 
slik kompensasjon mens beregnet kompensasjon for 2007 blir på 50 mill. kroner. 
 
Med bakgrunn i de inntekstsignaler som var gitt i kommuneproposisjonen, og rammene vedtatt av 
kommunestyret, ble den administrative budsjettprosessen igangsatt gjennom et eget 
budsjettrundskriv fra rådmannen datert 27.06.06. I denne prosessen har avdelingene deltatt i 
informasjons- og drøftingsmøter. Her har den enkelte avdeling fått presentere sine forslag til tiltak 
for å oppfylle kravet om kostnadsreduksjoner.  Noen av disse tiltakene har man sett seg nødt til å 
prioritere inn igjen i rammene, da det ville by på store problemer å opprettholde et tilfredsstillende 
tjenestenivå dersom tiltakene ble gjennomført. 
 
De inntekstforutsetningene som framkommer i regjeringens forslag til Statsbudsjett med tillegg av 
signaler om ytterligere rammeøkning fra kommunalministeren, danner grunnlaget for kommunens 
budsjett og økonomiplan. Soria Moria erklæringen inneholdt bl.a. en lovnad om økt satsing på 
kommunene, og at dette vil gjenspeiles  i økte overføringer. Molde kommune har i denne 
økonomiplanen forutsatt at satsingen på kommune-Norge vil gi økte overføringer på 13,7 mill. 
kroner i 2008 og 16,7  mill. kroner i 2009 og 23,1 mill. kroner i 2010. 
 
Etter kommunestyrets vedtak i møte 14.12.06 er forventningene om økte overføringer i årene 2008, 
2009 og 2010 økt til henholdsvis 20,9 mill. kroner, 23,9 mill. kroner og 30,3 mill. kroner.  
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Det investeres betydelig i 2007 og 2008. Dette medfører en stor økning i driftsinntektene som følge 
av  momskompensasjonsforskriften. Som tidligere nevnt har vi budsjettert med hele 50 mill. kroner 
i investeringsmoms og dette utgjør 35 mill. kroner mer enn kommunen er trukket for og som er 
forutsatt å være et ”normalnivå”. Selv om disse midlene i sin helhet burde vært fjernet fra driften av 
kommunen, valgte kommunestyret i rammesaken i junimøtet å inkludere 20 mill. kroner av disse 
inntektene. De driftsmessige konsekvensene av å holde disse inntektene utenfor var for dramatiske. 
Vann- og avløpsgebyrene blir videreført på et lavt nivå i 2007 som en konsekvens av at kommunen 
over noen år vil redusere øremerkede fond. Reduksjon av fondet på totalt 37 mill kroner startet i 
budsjettet for 2006. 
 
Kommunen har store utfordringer på investeringssiden. For å redusere rente- og 
avdragsbelastningen utover i planperioden, har man funnet det nødvendig å skyve noen prosjekter 
ut i tid. Mange av skolene er allikevel i en så dårlig forfatning at betydelige renoverings- og 
ombyggingsarbeid må prioriteres.  
 
Glomstua sjukeheim skal renoveres i planperioden og sak om ombygging innenfor en foreslått 
investeringsramme på 68 mill. kroner er vedtatt av kommunestyret. Budsjettet legger opp til at det 
skal være full drift ved Glomstua sjukeheim fra årsskiftet 2008/2009. Det er forutsatt statlig 
fullfinansiering av prosjektet. 
Med bakgrunn i signaler i forslaget til Statsbudsjett om en investeringskompensasjonsordning som 
skal komme i 2008 og nærmere defineres i kommuneproposisjonen våren 2007, vil kommunen be 
om å få bekreftelse for at tidligere oppstart ikke vil få negative konsekvenser i forhold til en slik 
nyordning.  
 
Molde kommune er heller ikke for 2007 tildelt skjønnsmidler ut over beløpet som tilskrives en 
tidlig oppstart på eldresatsingen midt på nittitallet. Beløpet på 3 mill kroner blir ikke årlig prisjustert 
og taper seg derfor i verdi med den årlige prisstigningen. Dersom kommunen skal ha ytterligere 
skjønnsmidler, må disse komme i form av ekstraordinære midler til enkeltprosjekter som blir funnet 
verdige av fylkets administrasjon. 
 
Deler av den kommunale virksomheten skal allerede fra årsskiftet deles opp i egne resultatområder. 
Dette gjelder pleie- og omsorgsavdelingen og barnehagene. Det samme skal gjennomføres for 
grunnskolene og kulturskolen med virkning fra 1. august 2007. Dette vil ikke endre 
budsjettdokumentet og nivået de økonomiske rammene blir vedtatt på. Det har likevel i stor grad 
preget den administrative budsjettprosessen i år. Endelig fordeling av ressursene til administrasjon 
av disse områdene vil først skje når nøkkelen for denne er klar. Arbeidet med dette skjer i regi av 
plan- og utviklingsavdelingen. 
  
Vann og avløp skal fra kommende årsskifte skilles ut fra det kommunale regnskapet og organiseres 
i et eget KF. Dette er det ikke tatt hensyn til i budsjettrammene verken i driften eller på 
investeringssiden. Den regnskaps- og budsjettmessige utskillingen av disse områdene må av 
praktiske grunner skje først i 2007. 
 
Det er i planperioden ikke tatt hensyn til eventuelle overskridelser av budsjettrammer i 2006 
innenfor de enkelte avdelinger. Konsekvenser av slike overskridelser kan gi reduksjon i rammer for 
2008. 
 
Molde Kraft AS har rett til å kjøpe en andel av kommunens aksjer i Istad AS. Dersom dette skjer, 
vil kommunen kunne bokføre ca 7,8 mill. kroner i inntekt per solgt pst. av aksjekapitalen forutsatt 
samme nominelle pris som kommunen betalte sist den kjøpte aksjer våren 2001. Av denne inntekten 
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vil ca 2,5 mill. kroner være driftsinntekter. Både eventuelle drifts- og kapitalinntekter bør avsettes 
til respektive fond. Det er ikke budsjettert slik avhendelse av aksjer. 
 
 
Molde kommune skal i prinsippet forlange utbytte av alle sine kapitalplasseringer. Dette gjelder 
kommunens kapital i egne selskaper (både AS og KF) og interkommunale selskaper. I foreliggende 
budsjettforslag er dette bare delvis gjennomført. Arbeidet med dette vil likevel bli prioritert i tiden 
fremover og innarbeid med forsvarlige beløp når disse er beregnet for det enkelte selskap/foretak.   
 
Eiendomsskatten er satt til 2,2 promille av taksten på eiendommer som er innenfor vedtatte grenser.  
Det er derfor ikke foreslått verken endring av grenser eller endring av promillesats for 2007.  
I k-sak 85/06 ble eiendomsskattegrensene utvidet til å gjelde hele kommunen fra 01.01.08.  Med en 
fast promille på 2,2 medfører dette økte inntekter med 4,5 mill. kroner gjeldende fra 2008 og ut 
planperioden.  
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å redusere satsen for eiendomsskatt til 2,0 promille av takst. Dette  
medfører en redusert inntekt på 3,0 mill. kroner i 2007 og 3,4 mill. kroner i resten av planperioden. 
 
Kommunalt tilskudd til Romsdalsmuseet er ikke endret selv om museets økonomi er vesentlig 
forandret de senere år.  
 
Særbudsjett for Molde havnevesen og Molde Utleieboliger KF er lagt fram som egne saker. 
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3.1  Organisatoriske endringer  
 
Molde kommunestyre fattet i februar 2006 vedtak om organisatoriske endringer i Molde kommune. 
Vedtaket innebærer at resultatansvaret for områdene skole, barnehage og pleie- og omsorg blir 
flyttet fra områdenivå til driftsenhetsnivå. Endringene gjennomføres med virkning for barnehage og 
pleie- og omsorg fra 01.01.07 og for skole fra 01.08.07.   
I tillegg blir også kulturskolen egen resultatenhet fra 01.08.07. 
 
De nye resultatenhetene på barnehageområdet blir etter dette: 
 

• Kvam og St. Sunniva. 
• Hatlelia og Barnas hus. 
• Hauglegda, Øvre Bergmo og Berg. 
• Hjelset. 
• Kleive. 

 
 
De nye  resultatenhetene på pleie- og omsorgsområdet blir: 
 

• Distrikt Indre (Kleive sykehjem) 
• Distrikt Skåla (Skåla sykehjem) 
• Distrikt Øst (Bergmo sykehjem) 
• Distrikt Vest (Glomstua sykehjem) 
• Distrikt Sentrum (Kirkebakken sykehjem) 
• Røbekk sykehjem. 

 
Skoleområdet deles opp på følgende 13  resultatenheter: 
 

• Kvam skole 
• Sellanrå skole 
• Langmyra skole 
• Nordbyen skole 
• Kviltorp skole 
• Bekkevoll ungdomsskole, inkl. Cap Clara 
• Bergmo ungdomsskole 
• Bolsøya skole 
• Sekken oppvekstsenter 
• Kleive skole 
• Vågsetra barne- og ungdomsskole 
• Skjevik barne- og ungdomsskole 
• Molde voksenopplæring 

 
 
Denne endringen krever også tilpasninger i rådmannens staber. Fra 01.01.07 etableres det 2 nye 
seksjoner i plan- og utviklingsavdelingen. Dette er fagseksjoner for henholdsvis barnehage og pleie- 
og omsorg. Tilsvarende vil skje for skole i løpet av 1. halvår 2007. Seksjonene etableres med den 
bemanning og oppgaver de aktuelle fagavdelingene har i dag. Rådmannen ser på dette som en 
prosess, og det som gjøres nå er første fase i denne.  De oppgavene som knytter seg til bestilling, 
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faglig koordinering og plan- og utvikling innen fagområdet skal forbli i plan- og 
utviklingsavdelingen. Øvrige oppgaver skal plasseres på andre steder i organisasjonen, hvor de 
naturlig hører hjemme. 
Fra 01.01.07 etableres også kontrollerfunksjonen i kommunen. Det er gjort ansettelse i stillingen. 
Kontrollerfunksjonen vil ha en helt sentral rolle i oppfølgingen av resultatenhetene. 
 
Dette budsjettforslaget er utarbeid på områdenivå for de aktuelle tjenestene, slik som i budsjettet for 
2006. For budsjettets rammer har dette ingen betydning, idet det er de rammene som nå blir vedtatt 
for de enkelte områdene som vil danne grunnlaget for budsjettet til de enkelte resultatenhetene og 
de nye seksjonene i plan- og utviklingsavdelingen. 
 
  
 
 
 

                                                             
Molde kommune – Budsjett og økonomiplan 2007-2010 

   



 16

4. Visjon, mål og strategier for Molde kommune 
 
 
 
Visjon og overordna mål 
Vedtatt kommuneplan 2002-2010 viser visjon og overordna mål for kommunen. 
 
Visjon: 

 
 
14 overordna mål i kategoriene:  

• Hjerte for regionen 
• Vekst i kvalitet 
• Alle blir med 
• Offensiv organisasjon 
• Økonomisk handlefrihet (Vedtatt i 2004) 

 
Kommuneplanen vedtatt i 2002 står foran en rullering i planperioden. 
Et helhetlig system for planlegging, bestilling og rapportering, der kommuneplanen er et sentralt 
utgangspunkt, er utviklet og delvis implementert i organisasjonen. Videre implementering og 
opplæring vil foregå i hele planperioden. Bestiller-utfører modellen og balansert målstyring er 
sentrale styringsredskap i dette arbeidet. Organisasjonen bruker nå kommuneplanen med tilhørende 
strategier på en aktiv og styrende måte. 
 
 
4.1  Stifinnerprosjektet     
 
Stifinner avsluttes 31.12.06. Dette medfører at den statlige finansieringen opphører fra nyttår. 
 
I regi av Stifinner er det igangsatt en del prosjekt. Noen gjelder omorganiseringstiltak som i stor 
grad vil ha definerte sluttidspunkt. Noen av prosjektene må videreføres etter Stifinnerperioden, men 
flere av prosjektene er også avsluttet. De øvrige prosjektene har preg av ønske om kulturbygging 
både innad i kommunen og mot samfunnet. Dette vil være prosjekt som ikke vil kunne ha definerte 
sluttidspunkt og som følgelig bør videreføres etter Stifinnerperioden. Det arbeides for tiden med å 
finne løsninger for å imøtekomme disse utfordringene. 
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4.2  Elektronisk kvalitets- og styringssystem 
Et elektronisk kvalitets- og styringssystem bidrar til en god styring av kommunen, ved å gi 
dokumentasjon på hva som går godt og hva som må forbedres i forhold til de vedtak og bestillinger 
som gjøres. Slike data har kommunen delvis hatt tidligere, men ikke i så stort omfang og med slike 
muligheter for å hente inn styringsinformasjon på ett sted som nå. Det som er unikt er at kvalitet og 
kvantifiserbare data kan ses i en sammenheng og derved gi et mer balansert bilde av kommunens 
drift. Med dette verktøyet søker man å oppnå effektivisering ved at ressursene brukes på en mest 
mulig hensiktsmessig måte.  

Verktøyet  for totalt kvalitets- og styringssystem (KvalitetsLosen) er utviklet i Stifinner-perioden, 
og delvis tatt i bruk i 2006. 
Det består av 4 moduler: 
Kvalitetsdokumentasjon, avvik/tiltak, risikostyring og balansert målstyring. 
 
Status:  
Kvalitetsdokumentasjon og avvik/tiltak:  Blant Stifinnerkommunene har Molde kommune vært med 
å utvikle disse to modulene. De er tatt i bruk av avdelingene Pleie- og omsorg og 
Kommunalteknikk. Etter hvert som de gjør erfaringer, skal flere avdelinger starte opp med 
opplæring og bruk, og det forventes at hele organisasjonen tar modulene i bruk i løpet av 
planperioden. 
 
Modulen for risikostyring er utviklet av eksternt firma. Ingen har tatt den i bruk så langt, men det vil 
også skje i løpet av planperioden. 
Balansert målstyring: Blant Stifinnerkommunene har Molde kommune vært pilot på utviklingen av 
denne modulen. Styringsmodulen kan gi kontinuerlig oppdatert kvantifiserbar informasjon om alle 
forhold som kommunens ledelse ønsker å vite noe om, via målekortet som er definert. All 
informasjon her vil danne grunnlag for det som rapporteres i årsmelding og årsregnskap. Pr. 
november 2006 inneholder modulen  økonomi- og sykefraværsdata for 2005 og 2006, og resultat fra 
en medarbeiderundersøkelse fra oktober 2006. I planperioden vil ytterligere informasjon hentes inn 
på disse områdene, i tillegg til resultat fra brukerundersøkelser. Alle avdelinger har tatt 
styringsmodulen i bruk på avdelingssjefsnivået. Det har vært økonomirapportering i denne modulen 
parallelt med tidligere måte å rapportere på, fra og med 2. tertial 2006. Fra 2007 skal all 
økonomirapportering skje kun i denne modulen.  
 
 

                                                             
Molde kommune – Budsjett og økonomiplan 2007-2010 

   



 18

5. Økonomisk status for Molde kommune  
 
5.1  Regnskapsresultat 
 
Molde kommunes regnskap for 2005 viste et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 4,8 mill. 
kroner.  Netto driftsresultat viste et negativt resultat på 0,4 mill. kroner. Det er anbefalt at netto 
driftsresultatet bør utgjøre 3 pst. av driftsinntektene. For Molde kommune ville dette bety et 
driftsresultat på 22 mill. kroner.  
 
I regnskapet for 2005 er mindreforbruket i 2004 på 19,8 mill. kroner avsatt til  disposisjonsfondet. 
Saldo på disposisjonsfondet utgjør 20,1 mill. kroner per 31.12.05. Underskuddet for 2005 ble 
inndekket ved bruk av disposisjonsfondet i 2006. Disposisjonsfondet ble da redusert til 15,3 mill. 
kroner. 
 
Regnskapsrapporteringen for 2006 viser at skatteinntektene vil øke vesentlig i år, men det er 
oppstått en forskyvning i inntektsført momskompensasjon fra investeringer. Per 30.09.06 er svikten 
estimert til 13 millioner for regnskapsåret 2006. 
 
Regnskapsrapport per 31. august 2006 viser et foreløpig negativt regnskapsresultat på 10,1 mill. 
kroner. 
 
I hele 1000  

Regnskapsresultat

-8 639

-18 196

110

18 236

-4 817

2 001 2 002 2 003 2 004 2 005

I årene 2003-2004 er det opparbeidet et disposisjonsfond. Fondet er imidlertid redusert i 2005, og 
regnskapsrapport for 2006 viser så langt at en vil gå med underskudd. I budsjettet for 2007 er det 
igjen innarbeidet en oppbygging av driftsfondet. 
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5.2 Driftssituasjonen 
 
Molde kommune er fremdeles inne i en periode med store investeringer og dette gjelder spesielt  
rehabilitering og nybygg på skolesektoren. Dette medfører store låneopptak som igjen gjenspeiler 
seg i driftsbudsjettene i økte drifts- og kapitalkostnader i de kommende årene.  
 
Norge har de siste årene hatt en historisk lav rente, noe kommunen har utnyttet fullt ut ved å være i 
lånemarkedet med det alt vesentlige av lånemassen i flytende rente. Med så store deler av 
låneporteføljen i flytende rente, vil en renteøkning påføre kommunen store rentekostnader.    
For å sikre seg mot en eventuell renteøkning vil en fortløpende vurdere å binde deler av lånemassen 
i fast rente. 
 
Økonomiplanen tar hensyn til renterisikoen ved at det i planperioden ikke er lagt opp til å anvende 
driftsfondet. 
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5.3 Arbeidskapital 
 
Endringen i arbeidskapitalen skal si noe om kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret 
seg i løpet av året. Det kreves en nærmere analyse av resultat for å kunne si hvordan betalingsevnen 
faktisk har endret seg. 
Molde kommunes arbeidskapital er beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig 
gjeld og var ved utgangen av 2005 på 195,6 mill. kroner. Reduksjonen fra 2004 til 2005 utgjorde 26 
mill. kroner. Reduksjon i ubrukte lånemidler utgjorde 13,7 mill. kroner i samme periode. Reduksjon 
i arbeidskapitalen denne perioden er en indikator som viser svekket likviditet for Molde kommune. 
Dette har dels sin årsak i at driften i 2005 har gått med underskudd dels i at ubrukte lånemidler er 
redusert. Molde kommunes likviditet er likevel tilfredsstillende. 
 
I hele 1000  
 

Endring arbeidskapital

-48 837

27 636

78 180 80 654

-26 014

2 001 2 002 2 003 2 004 2 005

 
Et eventuelt negativt resultat i 2006 vil bidra til å redusere arbeidskapitalen. Samtidig som 
budsjetterte fondsavsetninger i planperioden vil styrke arbeidskapitalen, forventes en reduksjon i 
ubrukte lånemidler som reduserer denne kapitalen.
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5.4 Lånegjeld og kapitalutgifter 
 
Langsiktig gjeld økte i 2005 med 216 mill. kroner til 1.949 mill. kroner. Av dette beløpet refererer 
958 mill. kroner seg til pensjonsforpliktelser. Ordinære lån til investeringsformål og til videreutlån 
ved utgangen av 2005, utgjorde 992 mill. kroner og økte i løpet av året med 126 mill. kroner. 
Økningen fremstår som differansen mellom nye låneopptak på 165 mill. kroner og avdrag på 39 
mill. kroner. Totale ubrukte lånemidler utgjorde 129 mill. kroner ved utgangen av 2005. 
Kommunens renteutgifter var om lag på samme nivå som i 2004 mens kommunes avdragsutgifter 
økte med 8,5 mill. kroner. Renteutgiftene er altså på tross av økt gjeldsbelastning nesten uendret fra 
2004 til 2005.  
Kommunen tar opp lån i Husbanken og foretar videreutlån av såkalte etableringslån/startlån til 
kommunens innbyggere. Utestående etableringslån/startlån økte fra 22,5 mill. kroner i 2004 til 25,4 
mill. kroner ved utgangen av 2005. 
 
 
 
I hele 1.000  

 
 
Kommunens lånegjeld til investeringer vil ved utløpet av 2006 være på ca. 1,1 milliard kroner. Det 

nes totalt  i perioden 2007 - 2010  til sammen 717 millioner kroner. Når man tar hensyn til lå
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budsjetterte avdrag i samme periode vil kommunens lånegjeld ved utgangen av planperioden være 

steringsramme for planperioden 
på ca. 1,6 milliarder kroner. 
Etter kommunestyrets vedtak i møte 14.12.06 er den totale inve
redusert til 704,2 mill. kroner. Tabellen over er justert for dette. 
 
 
Renterisiko ved renteøkning på flytende lån 
Molde kommune har ved utgangen av 2006 ca. 1,1 mrd. kroner av lånemassen i flytende rente. 
Rentesatsen i snitt utgjør ca 3,5 pst. i øyeblikket. Kommunen vil i økonomiplanperioden ta opp nye 
lån med 717  mill. kroner. I tråd med budsjettforutsetningene, er renten på disse og øvrige lån 
beregnet ut ifra prisen på et 3-årig fastrentelån i dag. Tabellen viser økningen i rentekostnadene ved 
økte renteutgifter ut over budsjettforutsetningene. 
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å redusere den totale investeringsrammen for planperioden til 
704,2 mill. kroner og kommunens netto renteutgifter med 3,0 mill. som tilsvarer en gjennomsnittlig 
rentesats for 2007 på 4,16%. 

 
  
Tabellen viser at en renteøkning på 1 pst. vil påføre kommunen økte renteutgifter på ca. 13,1 mill. 
kroner i 2007, noe som vil øke til ca. 17,7 mill. kroner i 2010. 
Blir renteøkningen på hele 3 pst. vil rentekostnaden øke med hele 39,3 mill. kroner i 2007 og  til 
53,1 mill. kroner i 2010. Det må her nevnes at renteøkning på den delen av lånene som skal dekkes 
av andre enn kommunen ikke vil være belastende for tjenesteproduksjonen. Dette gjelder blant 
annet selvkostområdene, lån knyttet til rentekompensasjon m.v. 

Rentekostnader 2007 2008 2009 2010

Renteøkning på 1 % av 
eksterende lån (snitt 4,5 %, kr. 
1050 mill.) + renteøkning 1 % av 
nye lån. 13 100 000 15 500 000 16 700 000 17 700 000

Renteøkning på  2% av 
eksterende lån (snitt 4,5 %, kr. 
1050 mill.) + renteøkning 2 % av 
nye lån. 26 200 000 31 000 000 33 400 000 35 400 000

Renteøkning på  3% av 
eksterende lån (snitt 4,5 %, kr. 
1050 mill.) + renteøkning 3 % av 
nye lån. 39 300 000 46 500 000 50 100 000 53 100 000
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I hele 1000  

Renter og avdrag

73,619

88,781

102,413
112,173 115,687

2006 2007 2008 2009 2010

 
  
Som en ser av tabellen er rente- og avdragskostnader i 2005 økt. Dette skyldes nesten i sin helhet 
økte avdragsutgifter. Renteutgiftene er stabilt lave de siste årene som følge av høy andel flytende 
rente. En skal være oppmerksom på risikoen ved dette. På lang sikt tjener sannsynligvis kommunen 
på å ligge i flytende renter. Dette forutsetter at det er oppbygd fond for å håndtere svingningene. 
Uten et slikt fond vil kommunen måtte bygge ned tjenester for å kunne betjene gjelden ved en 
eventuell renteøkning. 
 
Renteinntekter 
Renteinntekter fremkommer ikke som egen post i budsjettet, men inngår som en del av netto 
renteutgifter. Overskuddslikviditeten er i hovedsak plassert hos vår hovedbankforbindelse. 
Renteberegningen inngår i konsernkontoavtalen mellom Molde kommune og bankforbindelsen. Det 
holdes jevnlig møter med bankforbindelsen hvor ulike sider ved bankavtalen og andre avtaler om 
banktjenester blir drøftet. Renteinntektene er i løpet av 2006 gått vesentlig opp. Dette skyldes i 
hovedsak økt rentenivå og god likviditet 
 
Ubundet investeringsfond 
Fondsmidlene fra salg av aksjer i Istad A/S, er i 2005 uendret fra 2004. Fondet utgjør 61,9 mill. 
kroner per 31.12.05. Det er i 2006 disponert betydelige midler fra fondet til ulike prosjekt.  
Framtidige kommunale kostnader på 10 mill. kroner til Haukebøen, eierandel på 8,6 mill. kroner i 
Træffhallen og 3,5 mill. kroner i Akerhallen blir finansiert av lånemidler. 
 
I ettertid er vi blitt kjent med at vår eierandel i Træffhallen og i Akerhallen gjelder kjøp av 
aksjer i selskapene og derfor ikke kan lånefinansieres. Kommunale fond må derfor benyttes 
som finansiering. 
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6. KOSTRA  
 
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 
styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen om kommunale tjenester og bruk av 
ressurser på ulike tjenesteområder blir registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til 
beslutningstakere både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse, 
planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås.  
 
Det vil her bli presentert et lite utvalg av noen sentrale sammenstillinger fra KOSTRA – analyse 
2005. Det er lagt vekt på å sammenligne hvordan Molde kommunes midler er fordelt de siste tre 
årene. Det er ikke lagt opp til en sammenligning mot andre. 
  
 
Tabellen viser Molde kommunes fordeling av brutto driftinntekter de siste tre årene  
 

 

43

17,8

5,1

5,3

17,2

11,6

42,9

15,2

4,9

4,3

16,7

15,9

43,4

14,4

5,5

3,6

15,4

17,8

Skatt på inntekt og
formue (inkludert

naturressursskatt)
i % av brutto
driftsinntekter

Statlig
rammeoverføring i

% av brutto
driftsinntekter

Andre statlige
tilskudd til

driftsformål i % av
brutto

driftsinntekter

Eiendomsskatt i %
av brutto

driftsinntekter

Salgs- og
leieinntekter i % av

brutto
driftsinntekter

Andre
driftsinntekter i %

av brutto
driftsinntekter

Molde 2003 Molde 2004 Molde 2005
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Molde kommunes frie inntekter. Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter: 
 

Frie inntekter i kroner per innbygger

23072 23130 23917

2003 2004 2005

 
Av landets 433 kommuner, er det 387 kommuner som har høyere frie inntekter per innbygger enn 
Molde kommune. 
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Tabellen viser anvendte midler per innbygger i Molde kommune 2003-2005.  

Driftsutgifter per innbygger 2003-2005

31511 31218

34862

24899 24741
27036

2003 2004 2005

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger Netto driftsutgifter i kroner per innbygger

 
Som en naturlig konsekvens av svært lave frie inntekter vil kommunen ha mindre ressurser å 
anvende på kommunens innbyggere. Av landets 433 kommuner, er det 352 kommuner som har 
høyere netto driftsutgifter per innbygger enn Molde kommune.  
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7. Framskrevet folkemengde 2007-2010 
 
Prognosene er basert på Statistisk sentralbyrå (SSB) sitt såkalte mellomalternativ om middels 
nasjonal vekst(middels fruktbarhet, innenlands mobilitet, innvandring).  
 
Forventningen som her er presentert bygger på makrotall og kan avvike fra faktisk 
folketallsutvikling i kommunen. Framskrivingene er ment som en indikasjon på hva vi kan forvente 
av utvikling i de aktuelle aldersgruppene framover. 
 

Prognose totalt

24303

24373

24472

24574

2007 2008 2009 2010

 

0-5 år

1698
1692

1737 1735

2007 2008 2009 2010

 
Antallet barn i alderen barnehagebarn vil få en oppgang i planperioden. Aldersgruppen vil fram mot 
2015 gå noe ned, hvoretter den vil øke og stabilisere seg på 2010-nivå.  
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6-12 år
2285

2220

2139

2090

2007 2008 2009 2010

 
 
Antallet barn i barneskolealder vil synke i planperioden. Utviklingen videre viser at gruppen vil 
ligge på 2010-nivå fram mot år 2020, hvorpå den vil få en svak økning. 
 
 
 

13-15 år

955

1024
1035

1064

2007 2008 2009 2010

 
 
Gruppen ungdomsskoleelever vil få en økning i planperioden.  
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Den yrkesaktive aldersgruppen vil ha en jevn økning i planperioden. Denne veksten vil fortsette 
noen år hvorpå den vil stabilisere seg omkring 2010-nivå.  
 

67-79 år

2093 2088
2096

2140

2007 2008 2009 2010

 
 
 

80-89 år

1001
997

1000 1000

2007 2008 2009 2010
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90 år og eldre

193

199

206

214

2007 2008 2009 2010

 
 
Veksten som ses i 2010 er begynnelsen på en betydelig vekst blant gruppen ”yngre eldre”. Den nye 
store eldrebølgen vil slå sterkt inn etter 2020. 
 
Ser en på de ”eldste eldre” vil aldersgruppen 80-89 være relativt stabil fram mot 2012, hvorpå den 
vil gå svakt ned fram mot 2020. Deretter vil den nye ”eldrebølgen” slå inn og gruppen vil øke til ca 
1160 i år 2025. 
 
Aldersgruppen 90+ vil ha en jevn vekst i et langsiktig perspektiv. Gruppen vil være på ca. 250 
personer i år 2025. 
 
 
Geografisk befolkningsutvikling  
Distrikt 2006 2007 2008 2009 2010
Molde vest 1 867 1 882 1 897 1 911 1 925
Bjørset 2 111 2 107 2 103 2 100 2 097
Molde sentrum 2 915 2 916 2 917 2 918 2 917
Øvre bydel 3 753 3 765 3 775 3 784 3 791
Molde øst 4 447 4 438 4 427 4 414 4 400
Nordbyen 3 565 3 607 3 649 3 690 3 733
Strande 995 996 999 1 002 1 005
Hjelset 1 384 1 389 1 393 1 397 1 401
Kleive 954 949 946 943 941
Skåla 1 680 1 686 1 691 1 697 1 703
Bolsøya 346 348 350 352 354
Sekken 172 174 175 176 177
TOTALT 24 191 24 257 24 322 24 384 24 444
 
"Prognosen tar ikke hensyn til planlagt utbygging i Årølia" 
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8. Statlige rammebetingelser - sentrale forutsetninger 
 
8.1 Statsbudsjettet  
 
Regjeringen la den 6. oktober 2006 fram St.prp. nr. 1 - Statsbudsjettet for budsjettåret 2007. 
Regjeringens budsjettforslag innebærer en vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2007 på 
5,4 mrd. kroner. De frie inntektene anslås å vokse med 2,4 mrd. kroner. Veksten skal dekke økt 
elevtall i videregående skole, flere eldre, utgifter til NAV-reformen og økning i veiledende satser 
for sosialhjelp. Det blir også  hevdet at utgifter til lærebøker på 400 mill. kroner som i forbindelse 
med kunnskapsløftet ble lagt inn i rammene for 2006 er videreført i  rammene for 2007. Eventuelle 
utgifter i forbindelse med sykefravær og krav til arbeidsgiver om medfinansiering ved langvarig 
fravær, skal dekkes innenfor veksten i de frie inntektene. Dersom nye oppgaver summeres vil vi 
finne at realveksten i realiteten er en reell reduksjon i kommunal handlefrihet fra 2006 til 2007. 
Dette uten å ta hensyn til at ekstraordinær skattevekst på 5,5 mrd i 2006 ikke blir videreført til 2007 
med mer enn 1,25 mrd. kroner. 
 
I en egen pressemelding av 6. november 2006, kunngjorde kommunalministeren at 
kommunesektoren for neste år kunne videreføre en ekstraordinær skattevekst på 1,25 mrd. Denne 
veksten kommer i tillegg til veksten som var omtalt i forslaget til Statsbudsjett. Molde kommunes 
andel av dette beløpet er beregnet å bli ca. 5 mill. kroner og er tillagt rammetilskuddet. 
 
Det er videre foreslått å øke bevilgningene (driftstilskudd) til barnehagene med nominelt 2 mrd. 
kroner i forhold til saldert budsjett for 2006. Dette er svært gledelig og vil sannsynligvis føre til full 
barnehagedekning også i Molde kommune. 
 
For å trekke inn igjen den ekstraordinære skatteveksten vi har hatt i 2006, vil den kommunale 
skattøren for primærkommunene bli redusert fra 13,3 pst. i 2006 til 12,25 pst. i 2007. Videre har 
regjeringen beregnet en årslønnsvekst fra 2006 til 2007 på 4,5 pst. og en prisstigning i samme 
periode på 1,6 pst. Dette gir en deflator på 3,5 pst.  
 
Det øremerkede tilskuddet til minoritetsspråklige elever i grunnskolen er foreslått innlemmet i 
rammetilskuddet med 842 mill. kroner. For Molde kommune utgjør beløpet 2,4 mill. kroner og er 
basert på regnskapstall for 2004. 
 
Det er videre foreslått at en del tilskuddsordninger m.v. inngår i inntektssystemets 
overgangsordning. Dette gjelder økningen i elevtall i statlige/private skoler, momskompensasjon 
kommunale havner, utdanning av innsatspersonell i brannvesenet, utsending av valgkort ved 
kommunevalg og opplæringsansvar for beboere i institusjoner m.v. 
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8.2 Endring i inntektssystem 
Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på finansieringen av kommunesektoren. Regjeringen 
har flertall i utvalget. Mandatet som utvalget har fått tilsier en vurdering av nesten alle sider ved den 
kommunale inntektsdannelsen. De faglige begrunnede kostnadsnøklene inngår allikevel ikke i 
utvalgets mandat å vurdere. Resultatet fra dette arbeidet skal være klart innen 1. juli 2007. Av 
hovedpunktene utvalget skal gå igjennom og vurdere kan nevnes selskapsskatt, inntektsutjevning, 
regionalpolitiske tilskudd, skjønnstilskudd, behov for overgangsordninger og utgiftsbehov i vekst- 
og fraflyttingskommuner. Utvalget skal også se på forholdet mellom rammetilskudd og 
skatteinntekter.  

Den generelle momskompensasjonsordningen ble innført i 2004 som en erstatning for en mer 
begrenset ordning. Det er behov for en vurdering av hvordan momskompensasjonsordningen 
fungerer. Regjeringen vil komme med sin vurdering av ordningen og legge fram eventuelle forslag 
til endringer i kommuneproposisjonen for 2008 som legges fram våren 2007. 

 

 
8.3 Lønnsoppgjør 
 
Det legges i forslaget til Statsbudsjett opp til en årslønnsvekst på 4,5 pst. fra 2006 til 2007. Molde 
kommunes budsjett er basert på en vekst på 4,15 pst. som er i tråd med resultatet etter årets 
lønnsforhandlinger som ferdigforhandlet oppgjøret for 2007 (mellomoppgjør). Lønnsoverhenget 
etter sentralt oppgjør per 01.05.06 er lagt inn i rammene for den enkelte avdeling. Midlene til å 
dekke resten av neste års lønnsutvikling beregnet til 21,7  mill., er avsatt på en sentral lønnspott og 
skal fordeles på de enkelte avdelinger. I beregningen av lønnspottens størrelse er det tatt hensyn til 
lønnsglidning i 2007. 
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9.  Rammebetingelser for Molde kommune 
 
9.1 Beregning av rammer for Molde kommune  
 
Det vises til kapitel 8 hvor kommunens inntektsforutsetninger hva gjelder Statsbudsjettet er 
beskrevet. I dette kapitelet for rammebetingelser, beskrives de totale inntektsanslag for Molde 
kommune. Med bakgrunn i disse totale inntektsanslagene er det beregnet driftsrammer for den 
enkelte  avdeling. 
 
De økonomiske rammene for stabs- og driftsavdelingene i 2007 er basert på opprinnelig budsjett for 
2006 justert for rammesaken som ble vedtatt av kommunestyret den 22.06.2006. Kompensasjon for 
økte lønnsutgifter i 2007 er lagt i en felles lønnspott med unntak av lønnsoverhenget fra sentralt 
oppgjør i 2006 som er tillagt rammene til den enkelte avdeling. Denne økningen i lønnsutgifter er 
beregnet ut ifra forhandlet resultat i kommunal sektor. Dette lønnsoppgjøret tilsier en årslønnsvekst 
på nivå med det vi har lagt inn dvs. 4,15 pst. Statsbudsjett er basert på en forutsetning om en 
årslønnsvekst fra 2006 til 2007 på 4,5 pst.  
 
Det er i rammen for 2007 budsjettert med 14,1 pst. arbeidsgiveravgift. Arbeidsgivers andel av 
pensjonspremien i KLP  er budsjettert med 14 pst., og for pedagogisk personell budsjetteres med 
9,9 pst. pensjonspremie i Statens pensjonskasse. Det vises til eget avsnitt som omhandler pensjoner 
(10.3). 
 
Det er gitt kompensasjon i rammene for generell prisstigning fra 2006 til 2007 på 1,5 pst. i tillegg til 
spesiell prisstigning som for eksempel på strømutgiftene. I forslaget til Statsbudsjett er forventet 
prisstigningen satt til 1,6 pst. 
 
Regjeringen Stoltenbergs forslag til skattevedtak medfører en vekst i Molde kommunes 
skatteinntekter på 5,0 pst. i forhold til opprinnelig budsjett for 2006, men I forhold til revidert 
nasjonalbudsjett for 2006 utgjør veksten 4,5 pst.. Dette er vesentlig mindre enn det som er forventet 
i regnskapet for 2006 men kommer som en følge av at regjeringen foreslår å redusere skattøren fra 
13,3 pst. til 12,6 pst. I anslaget for egne skatteinntekter er Statsbudsjettets forutsetninger lagt til 
grunn.  
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å øke anslaget for kommunens andel av skatt på formue og inntekt 
med 2,8 mill. kroner. 
 
I resten av økonomiplanperioden, er driftsnivået i 2006 langt på vei videreført, men da korrigert for 
nye tiltak og kjente endringer i inntekter og utgifter. Videre er rammen til den enkelte avdeling 
justert iht. kommunestyrets vedtak om effektiviseringskrav på 1% på rammene for 2007, 2008 og 
2009 for alle  avdelinger som en følge av MIO. Denne reduksjonen er ikke beskrevet for den 
enkelte avdeling men tallmessig innarbeidet i rammene. 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å øke rammene til skole, pleie og omsorg og kultur med 
henholdsvis 2,5 mill. kroner, 2,0 mill. kroner og 1,25 mill. kroner. Videre ble rammene til drift og 
forvaltning, servicetorget og sosial redusert med henholdsvis 0,5 mill. kroner, 0,2 mill. kroner og 
0,25 mill. kroner (se vedlagte vedtaksprotokoll). 
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Rammetilskudd  - Molde kommune 2007 – 2010 
Faste 2007 priser i hele 1.000

Rammetilskudd Budsjett 2006
Budsjett 
2007

Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Innbyggertilskudd 160 783 173 069 173 069 170 988 170 988
Utgiftsutjevning -24 072 -18 510 -18 510 -18 510 -18 510
Overgangsordning 2 509 1 130 -64 0 -9
Utenfor overgangsordningen (inkl. oppgavediff) 2 516 2 516 2 516 2 516
Skjønnsmidler 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Selskapsskatt, innlagt i rammetilskuddet 21 580 17 878 17 878 17 878 17 878
Netto inntekstutjevning 2 862 5 730 5 730 5 730 5 730
SUM 166 662 184 813 183 619 181 602 181 593
 
 
 
9.2 Totale inntektsrammer for Molde kommune   
Faste 2007 priser i hele 1.000

Inntekter Budsjett 2006
Budsjett 
2007

Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Skatteinntekter 457 000 479 866 479 866 479 866 479 866
Vedtak i Kommunestyret 14 des. 06 økt 
skatteanslag 2 800 2 800 2 800 2 800
Rammeoverføringer 166 662 184 813 183 619 181 602 181 593
Overført rammetilskudd til Tøndergård skole -818 -818 -818 -818
Eiendomsskatt  32 000 29 000 33 500 33 500 33 500
Vedtak i Kommunestyret 14 des. 06 
eiendomsskatt redusert til 2 promille -3 000 -3 400 -3 400 -3 400
Rentekompensasjon skolelån 1 350 2 170 2 098 2 026 1 954
Rentekompensasjon kirkebygg 371 394 379 364 349
Inv. bidrag R-97 1 272 1 346 1 131 1 100 1 069
Kompensasjonstilskudd oms.bolig og 
sjukeheim 7 309 8 586 8 427 8 269 8 111
Statlig fullfinansiering av Glomstua 28 000 28 000
Kompenasjon for MVA. investeringer 31 000 50 000 35 000 12 000 10 000
Mva kompensasjon fra andre selskap inkl. 
investeringsmoms 3 300 3 650 3 650 3 650 3 650
Toppfinasiering ressurskrevende brukere 8 300 11 282 11 282 11 282 11 282
Flyktningetilskudd, gammel ordning 2 000 0 0 0 0
Flyktningetilskudd ny ordning 4 299 4 299 4 299 4 299 4 299
Aksjeutbytte Istad Kraft AS 12 000 14 000 16 000 16 000 16 000
Vedtak i Kommunestyret 14 des. 06 økt utbytte 
Istad Kraft AS 2 000
Utbytte Gotfred Lies plass 1 2 000
Kalkulatoriske posteringer 21 157 16 246 16 246 16 246 16 246
Konsesjonskraft 200 200 200 200 200
Sum inntekter 748 220 806 833 796 278 796 985 794 700
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9.2.1 Kompensasjonstilskudd 
 
Tilskuddsordningen for bygging av omsorgsboliger og sjukeheimsplasser har foruten 
oppstartingstilskuddet et eget kompensasjonstilskudd for renter og avdrag.  
Beregningsgrunnlag for kompensasjonstilskuddet er satt til kr. 565.000,- per omsorgsbolig og kr. 
455.000,-  per sjukeheimsplass. Tilskuddet utbetales over 30 år og inkluderer en rentegodtgjørelse 
tilsvarende Husbankens til en hver tids flytende rente.  
 
På denne posten er det også budsjettert et beløp som gjelder rentekompensasjon for skoleanlegg. 
Molde kommune har en investeringsramme på 62 mill. kroner som det kan søkes om 
rentekompensasjon for. Ved regnskapsavslutningen for 2006 er kompensasjon for vår totale ramme 
omsøkt og budsjettert for planperioden. 
 
Det er også innført en egen rentekompensasjonsordning for kirkebygg. Ved utgangen av 
regnskapsåret 2006 vil grunnlaget for Molde kommunes kompensasjon være investeringer på totalt 
11,3 mill. Kompensasjonen tilsvarer renter for et serielån i Husbanken med 20 års løpetid med den 
til en hver tid gjeldende flytende rente (Husbanken).  
 
 
9.2.2 Investeringsbidrag R-97 
 
Dette er kompensasjon av renter og avdrag i forhold til investeringer knyttet til 6-års reformen, og 
behovet for utvidelse av skolebygg i den forbindelse. Rentesatsen for 2007 er fastsatt til 3,73 pst.  
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9.2.3 Merverdiavgiftskompensasjon 
 
Fra 1.januar 2004 ble den tidligere avgrensede momskompensasjonsordningen som har vært i 
funksjon siden 1995, erstattet med en generell momskompensasjonsordning, hvor kommunene har 
fått en generell rett på kompensasjon av betalt merverdiavgift på lik linje med fradragsretten de 
private har. 
 
Når det gjelder den generelle momskompensasjonsordningen, ble Molde kommune trukket i 
rammetilskuddet med 31 mill. kroner i 2004. Dette var et permanent trekk i rammetilskuddet. 
Departementet gjennomgikk i 2005 trekket for alle kommuner og fant at det var behov for en del 
mindre justeringer kommunene imellom. Korreksjonene etter denne gjennomgangen ble forbeholdt 
driftsmomskompensasjonen. 
 
I budsjettet for 2007 er  det beregnet 50 mill. kroner i momskompensasjon fra 
investeringsbudsjettet. Dette er 35 mill. kroner mer enn kommunen ble trukket for i 2004. I 
kommunestyremøtet i desember 2005 ble det også vedtatt at disse inntektene med virkning fra 
budsjettåret 2007 skulle holdes utenfor den kommunale driften. I rammesaken som var til 
behandling i kommunestyret i juni 2006 måtte en gå tilbake på dette vedtaket og saldere 
driftsrammene med 20 mill. kroner av dette beløpet. Konsekvensene av alternativet var for 
dramatiske.  
 
Denne merverdiavgiftskompensasjonen vil bli gjennomgått på ny av bevilgende myndigheter og det 
er bebudet at eventuelle endringer vil bli presentert i kommuneproposisjonen for 2008. 
 
I forslaget til Statsbudsjett er det foreslått å innføre en generell avgiftsplikt for kommunale havner. 
Dette innebærer at trekket som i sin tid ble gjennomført i rammetilskuddet til kommunene blir 
korrigert. For Molde kommune betyr det et økning i rammetilskudd på kr. 340.000,- og en 
tilsvarende redusert inntekt fra ”andre selskap”. 
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9.2.4 Eiendomsskatt 
 
Det forutsettes oppkrevd 29 mill. kroner i eiendomsskatt i 2007. Skattesatsen er satt til 2,2 promille 
av takst, og ligger flatt på dette nivået resten av økonomiplanperioden. 
 
Eiendomsskattene var på 33 mill. kroner i 2003 før omtaksering. Omtakseringen i 2004 ga en 
eiendomsskatt på 48 mill. kroner.  Fra 2004 til 2007 vil den nominelt bli redusert med 19 mill. 
kroner. Dersom en anslår årlig lønns- og prisvekst til å være gjennomsnittlig 3 pst. i perioden, utgjør 
dette i tillegg en redusert inntekt på 4,5 mill. kroner. 
 
Reduksjonen i inntekt på nominelt 3 mill. kroner i forhold til vedtatt økonomiplan for 2007, skyldes 
lagmannsrettens dom i Skåla-saken som endret grensene for innkreving av eiendomsskatt. Videre 
har kommunestyret i sak 49/06 fattet slikt vedtak: 
”Ny grense for innkreving av eiendomsskatt settes ved Lønsetelva i øst. Dette innebærer at 
områdene Hjelset og Kleive fritas for eiendomsskatt. Den nye grensen for eiendomsskatt har 
virkning fra budsjettåret 2007. 
Kommunestyret vektlegger betydningen av at en vurdering av avgrensning av skatteområdet for 
eiendomsskatt ikke må gå på bekostning av tjenestetilbudet for Molde kommunes innbyggere.” 
 
Etter dette har sentrale myndigheter åpnet for at eiendomsskatt kan skrives ut i hele kommunen. Sak 
om dette ble lagt fram til politisk behandling 16.11.06 i kommunestyret. Kommunestyret vedtok en 
utvidelse av eiendomsskatteområdet til å gjelde hele kommunen. Dersom satsene på 2,2 promille 
beholdes, vil merinntekter beløpe seg til 4,5 mill. kroner fra 2008. Holdes inntektsnivået på 29 mill. 
kroner, vil dagens eiendomsskattebetalere få redusert eiendomsskatten med de samme 4,5 mill. 
kroner. Budsjettet forutsetter 2,2 promille i hele planperioden. 
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å redusere satsen for eiendomsskatt til 2,0 promille av takst. Dette  
medfører en redusert inntekt på 3,0 mill. kroner i 2007 og 3,4 mill. kroner i resten av planperioden. 
 
 
9.2.5 Toppfinansiering ressurskrevende brukere 
 
Staten har en tilskuddsordning til kommunene når det gjelder å dekke utgifter til ressurskrevende 
brukere. Tidligere var dette noe som ble vurdert skjønnsmessig av fylkesmannen. Ressurskrevende 
bruker i 2007 er en pleietrengende med et ressursbehov ut over kr. 775.000,-. 
 
Det er i hovedsak sterkt funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede og personer med psykiske 
lidelser som utgjør brukergruppen som omfattes av tilskuddsordningen. Bruttoutgiftene til tiltakene 
budsjetteres på det enkelte resultatområdet. Statstilskuddet budsjetteres som en kommunal 
fellesinntekt. I budsjettforslaget for 2007 er det lagt til grunn en inntekt på 11,3 mill. kroner. Dette 
er på samme nivå som i 2006 justert for lønns- og prisvekst. Beløpet videreføres i hele 
planperioden. I forslaget til Statsbudsjett er det bebudet at eventuelle endringer av denne ordningen 
vil bli omtalt i kommuneproposisjonen for 2008. 
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9.2.6 Tilskudd flyktninger og innvandrere 
 
I gjeldende økonomiplan er det lagt inn 2 mill. kroner i integreringstilskudd som gjelder tidligere 
mottatte flyktninger, familiegjenforente samt tilflyttinger fra andre kommuner. Summen som 
gjelder disse personene skal være 0 i hele planperioden og dette er korrigert i budsjettdokumentet. 
 
Molde kommune vedtok i k-sak 042/05 å inngå avtale med UDI om mottak av i alt 60 flyktninger i 
perioden 2005 – 2007. Flyktningtjenesten organiseres som en del av Servicetorgets virksomhet. 
Kommunestyret forutsetter et bredt samarbeid mellom ulike kommunale virksomheter ved bosetting 
av nye flyktninger. Sentrale aktører i dette arbeidet er  Molde Utleieboliger KF, Molde 
Voksenopplæringssenter, Sosialavdelingen og Servicetorget.  
 
I budsjettet for 2007 og resten av planperioden er det forutsatt at kommunens samlede utgifter til 
bosetting av flyktninger i sin helhet dekkes innenfor rammen av integreringstilskuddet.  
 
Kommunens samlede bosetting av flyktninger skal evalueres høsten 2007.  
 
 
9.2.7 Aksjeutbytte 
 
Fra Istad AS er det lagt til grunn et aksjeutbytte på 14 mill. kroner i 2007 med økning til 16 mill. 
kroner i resten av planperioden. Forutsatt at kommunen fortsatt eier ca 40% av aksjene, betinger 
dette et totalt utbytte i 2007 på 35 mill. kroner økende til 40 mill. kroner i resten av planperioden.  
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å øke utbyttet fra Istad AS med 2,0 mill. kroner i 2007 til totalt 16,0 
mill. kroner. 
 
Det kan også nevnes at Molde Kraft AS har en tidsbegrenset rett til å kjøpe en andel av aksjene som 
Molde kommune eier. Da det foreløpig er svært usikkert om selskapet vil benytte denne retten, er 
det ikke innarbeidd inntekter fra aksjesalg i planperioden 2007 – 2010.  
 
I 2008 vil kommunen kunne ta ut ca 2 mill. i ekstraordinært utbytte fra sitt eierskap i Godtfred 
Liesplass 1 AS. Dette vil være et engangsuttak og er inntektsført i økonomiplanen. 
 
9.2.8 Kalkulatoriske posteringer 
 
Kalkulatoriske posteringer er den delen av kommunens finanskostnader som belastes avdelingene 
på de selvfinansierende områdene. Disse budsjetteres som driftskostnader på avdelingene og 
inntekter i driftsbalansen sentralt. Disse kostnadene er budsjettmessig redusert med 2,9 mill. i 2007 
og i resten av planperioden. Dette vil komme innbyggerne til gode i form av reduserte avgifter.  
 
Når det gjelder belastning på vann- og avløpskapitlet vises det til egen sak. 
 
9.2.9 Konsesjonskraft 
 
Der er Molde kommunes andel av konsesjonskraftinntekter i Istad-vassdraget.  
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10. Driftsbalanse og utfordringer i perioden 
 
10.1 Budsjett i balanse  
 
Det skal utarbeides et årsbudsjett og en økonomiplan i balanse. I dette ligger å synliggjøre de 
inntekter og utgifter kommunen genererer i løpet av perioden, og ut i fra dette vise at kommunen 
har økonomisk mulighet til å gjennomføre planlagte oppgaver. 
 
Molde kommune bør ha en langsiktig strategi for å bygge opp reserver for å takle uforutsette 
hendelser i driften, og for å ha egenkapital til investeringer.  
 
Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. 
Indikatoren er lett å tolke i og med at negativt netto driftsresultat innebærer at formuen reduseres. Et 
netto driftsresultat lik null vil også over tid redusere kommunens formue i den forstand at en økende 
andel av realkapitalen etter hvert vil bli lånefinansiert. Samtidig vil det være viktig å vurdere 
utviklingen i netto driftsresultat over en periode på flere år. Det tekniske beregningsutvalget for 
kommunal og fylkeskommunal økonomi har beregnet hva netto driftsresultat bør utgjøre i pst. av 
sum driftsinntekter. Utvalgets beregninger indikerer at netto driftsresultat bør utgjøre minst 3 pst. av 
sum driftsinntekter i kommunene dersom kommunesektorens formue skal bevares. Et positivt 
resultat i denne størrelsesorden er nødvendig for å oppnå en sunn og god økonomi over tid. Et slikt 
resultat har som mål at kommunen kan egenfinansiere en større del av sine investeringer og bedre 
møte svingninger og uforutsette hendelser i årene som kommer. Dette vil si at Molde kommune bør 
ha et positivt netto driftsresultat på ca. 22,0 mill. kroner i 2007.  
 
 I forbindelse med dialogmøtene og fastsetting av rammer for arbeidet i disse møtene, ble dette 
”kravet” holdt utenfor. Målet for dialogprosessen ble derfor på kort sikt å søke å finne balanse 
mellom utgifter og inntekter. Målet på lengre sikt om overskudd i netto driftsresultat står ved lag. 
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10.2 Driftsbalanse 
 
Driftsbalansen for budsjett og økonomiplan 2007-2010: 
Faste 2007 priser i hele 1.000

Driftsbalanse
Budsjett 
2006

Budsjett 
2007

Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Inntekter 748 220 806 833 796 278 796 985 794 700
Netto driftskostnader 676 958 684 905 685 233 708 948 710 448
Brutto driftsresultat 71 262 121 928 111 045 88 037 84 252
Renter* 26 480 40 113 46 944 51 763 53 582
Vedtak i kommunestyret 14 des. redusert rentekostnad -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Avdrag** 47 139 51 668 58 469 63 410 65 105
Netto finansutgifter 73 619 88 781 102 413 112 173 115 687
Netto driftsresultat -2 357 33 147 8 632 -24 136 -31 435
Lønnspott -21 670 -21 670 -21 670 -21 670
Avsetning fond mer/mindreforbruk -2 293 -1 500 -1 500
Besparelse pensjonsutgifter 3 250 3 229 3 229 3 229 3 229
Avsetning til disposisjonsfond -4 000
Avsetning til investeringsfond -11 036 -20 007 3 395 4 256
MIO effektiviseringsgevinst jfr. k-sak 78/05 6 420 12 840 12 840
Overført overskudd Molde Utleieboliger KF 731
Avsatt til disp. fond -731
Avsetning av investeringmoms til disp.fond 
investeringer -3 398
Salg av tjenester til Molde utleieboliger KF, samt 
forrentning av ansvalig lån 1 338 2 623 2 477 2 477 2 477
Spebarnsplasser barnehage 250
Økt skattinntekter  - revidert  kulturbudsjett 917
Økt kommunesatsing 22 419 25 365 30 303
Resultat * 0 0 0 0 0
*Renteutgifter og renteinntekter er etter kommunestyrets vedtak basert på 4,16 % i 2007 og for resten av perioden.
**Avdrag på nye lån er forutsatt til kr. 0 i opptaksåret 
Renter og avdrag er i planperioden deflatert med 3,5 pst.. (dvs. at kostnadene er redusert som følge av at vi oppgir alle andre priser
 i 2007 priser, mens rente og avdragskostnadene vli bli "lettere å bære" med verdien av deflatoren i perioden)
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10.3 Pensjonsutgifter - avtalefestet pensjon 
 
Pensjonskostnader. 
Pensjonskostnadene er budsjettert med 14 pst. av all pensjonsgivende inntekt i 2007. Etter at 
budsjettet var lagt har man fått signaler om at pensjonskostnaden kan bli noe lavere. Dette skyldes 
blant annet at premiereservene og fordelingen av disse over år blir mer positive enn forventet. I 
tillegg er det lagt inn besparelse i forhold til AFP-ordningen på grunn av at kommunen fra årsskiftet 
blir selvassurandør for denne ordningen. Netto utgjør reduserte pensjonsutgifter 3,2 mill. kroner 
årlig i planperioden.  
  
Kommunen gjennomførte i 2005 konkurranseutsetting av pensjonsavtalen, og leverandøren som ble 
valgt var kommunens tidligere leverandør KLP.  Det vurderes nå om kommunen bør opprette en 
egen pensjonskasse og sak om dette vil bli lagt fram for politisk nivå med det første. 
 
Avtalefestet pensjon (AFP) 
I henhold til hovedtariffavtalen kan alle som når en alder av 62 år, velge om de vil gå av med hel 
eller delvis avtalefestet pensjon. For arbeidsgiver er dette meget kostbart all den tid arbeidsgiver 
betaler ut pensjon uten å motta gjenytelse. 
 
Aldersgruppen 58-61 år (i 2005) er de som i løpet av kommende økonomiplanperiode vil nå 62 års- 
grensen, og kunne vurdere å gå av med AFP. 
 

Fødselsår
Fyller 62 
år i:

Antall 
(KLP) 25% uttak Kostnad

Akkumulerte 
kostnader

1945 2007 28 7 584 500 3 089 500
1946 2008 26 6 501 000 3 507 000
1947 2009 30 8 668 000 3 006 000
1948 2010 27 7 584 500 3 089 500

Sum 111 28  
 
 
Fra kommende årsskifte vil kommunen dekke alle kostnader knyttet til de i aldersgruppen 62-65 år 
som har gått av med avtalefestet pensjon. Tidligere betalte kommunen en fast premie til KLP for å 
oppnå utjevning og dekning av 50 pst. av de faktiske kostnadene. Denne endringen forventes å gi 
kommunen et netto bidrag på kr. 400.000,- i sparte utgifter. Det forutsettes derfor at kommunen 
driver en aktiv og målrettet seniorpolitikk innenfor de økonomiske rammene som er gitt. 
  
I budsjett for 2007 er det tatt høyde for en AFP-kostnad (100 pst. egenandel) på 1.3 mill. kroner.   
 
 
Ny seniorpolitikk 
Molde kommune har vedtatt ny seniorpolitikk fra 1. juli 2005. Ordningen går i korthet ut på at 
ansatte med medlemskap i KLP får tilbud om et seniortillegg på kr. 12.000,-  kroner for hvert år de 
forplikter seg å stå i jobb fra 62 til 65 år.  Alternativt kan de velge økt fritid eller individuelle 
tilpasninger innenfor en ramme på kr. 12.000,-. Det er ennå for tidlig å si om ordningen virker, men 
målet er at flere skal velge arbeid framfor AFP. 
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Kostnaden blir en del av lønnsbudsjettet på den enkelte avdeling, og blir delvis finansiert ved hjelp 
av redusert arbeidsgiveravgift med 4 pst. for de som har fylt 62 år.  For en lønnskostnad på kr. 
300.000,- vil redusert arbeidsgiveravgift utgjøre kr. 12.000,- og slik sett dekke seniortillegget. 
 
 
10.4 Sykefravær 
 
En av de største utfordringer for Molde kommune på driftsiden er å redusere sykefraværet. Et 
redusert sykefravær vil redusere driftsutgiftene og øke tjenesteproduksjonen, noe som er essensielt 
for at kommunen skal nå sine målsettinger.  
 
Molde kommune har vært inkluderende arbeidslivsvirksomhet siden 2002, hvor hensikten bl.a. er å 
redusere sykefraværet.  
Fra 1. juli 2004 ble reglene for sykmelding i Norge skjerpet med sterkere krav til aktivitet fremfor 
passivitet. For å ha rett til sykepenger må du være i arbeidsrelatert aktivitet, hvis ikke tungtveiende 
medisinske grunner hindrer det. Målet er å få sykmeldte så raskt som mulig tilbake på jobb.  
Arbeidstaker og arbeidsgiver skal samarbeide om å finne løsninger for at arbeidstaker så tidlig som 
mulig skal komme tilbake til arbeidsrelatert aktivitet. Arbeidsgiveren skal legge forholdene til rette 
for å gjennomføre nødvendige tiltak, og senest innen 8 uker fra sykmeldingsdato utarbeide en 
konkret oppfølgingsplan sammen med arbeidstakeren. 
 
Av nedenstående tabell over sykefraværet fra 1997 og fram til i dag ser vi at sykefraværet svinger 
en del fra kvartal til kvartal, men at det på årsplan har ligget mellom 8 og 10 pst. de siste årene.   
Med lav arbeidsledighet, og økende sykefraværstendens på landsbasis, vil det være en økende 
utfordring å få ned sykefraværet.  
 
Tabell - sykefravær 

Årstall 1. kvartal 
% 

2. kvartal 
% 

3. kvartal 
% 

4. kvartal 
% 

Samlet 
sykefravær %

1997 8,2 7,2 7,3 8,9 7,9 
1998 9,7 8,3 7,8 8,7 8,6 
1999 9,4 8,8 7,7 9,8 9,1 
2000 10,7 8,0 8,2 9,7 9,2 
2001 10,3 10,0 9,4 9,0 9,8 
2002 9,1 9,5 6,7 9,1 8,6 
2003 9,3 7,9 6,6 9,7 8,4 
2004 9,5 9,1 5,8 8,5 8,7 
2005 9,2 9,5 8,5 9,0 9,2 
2006 10,1 9,9 9,7   

 
En beregning viser at vi, ved å senke sykefraværet med 1 pst. vil gi netto sparte kostnader 
tilsvarende 1,75 mill. kroner på årsbasis.    
 
Rådmannen ser på hva som kan iverksettes av langsiktig, systematisk  arbeid, mens avdelingene og 
lederne  følger opp de ansatte slik IA-avtalen krever. 
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10.5 Lærlinger 
 
Molde kommune trenger fagarbeidere.  Da må vi også satse på lærlinger. Behovet for å rekruttere 
kvalifisert arbeidskraft til omsorgsyrkene er raskt økende.  Utdanningen som helsefagarbeider har 
begynt, og disse trenger lærlingplasser fra høsten 2008. Ut fra innbyggertall skal vi ha 48 lærlinger 
(1 lærling pr. 1.000 innbygger pr. år).  I dag har vi til sammen 7 lærlinger i forskjellige fag.  
 
I dette budsjettforslaget er det ikke lagt inn spesielle midler til å dekke tilleggsutgifter ved å ta inn 
lærlinger. Det har vært en forutsetning at lønnsutgiftene til lærlinger skal dekkes over 
vakansemidler som oppstår i de ordinære budsjettene. Denne forutsetningen videreføres. Imidlertid 
har det til nå vist seg å være vanskelig å få dette til i praksis. I særlig grad gjelder dette innenfor 
omsorgstjenestene, hvor også den langsiktige nytteverdien av lærlingeordningen vil bli størst. 
 
Etter rådmannens vurdering er det behov for å utarbeide en egen plan for lærlingeordningen i Molde 
kommune. Personal- og organisasjonssjefen vil nå nedsette en egen arbeidsgruppe for å utarbeide en 
slik plan. I denne arbeidsgruppen vil representanter for de berørte fagområdene og tillitsvalgte delta.  
Planen vil bli lagt frem for behandling i kommunestyret. Dette vil skje i løpet av vinteren/våren 
2007. Det forutsettes at de tiltakene som blir foreslått i denne planen dekkes innenfor budsjettets 
ramme.   
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10.6 Psykisk helsearbeid 
 
Molde kommune mottok i 2006 12 mill. kroner i statlig tilskudd til psykisk helsearbeid. Bruken av 
disse midlene er innarbeid i budsjettforslaget for 2007, og finansierer i all hovedsak videreføring av 
igangsatte tiltak innenfor området. 
 
Det er nå igjen 2 år av opptrappingsplanen for psykisk helsearbeid. Tilskuddet vil derfor øke både i 
2007 og 2008. Statsbudsjettforslaget for 2007 legger da også opp til dette. Hvor stor økningen blir 
for Molde kommune vet vi ikke før i departementets rundskriv foreligger i slutten av desember. Ut 
fra erfaringstall antar vi imidlertid at økningen blir på ca. 2.2 mill. kroner. 
 
Helse- og Omsorgsdepartementet har stilt som vilkår for utbetaling av øremerket tilskudd for 1. 
termin 2007 at kommunen har en oppdatert politisk vedtatt plan for sitt samlede psykiske 
helsearbeid. Det pekes på at kommunene må planlegge for virksomheten etter opptrappingsplanen, 
dvs. fra 2009, og sier: ”Vi tilrår at den enkelte kommune foretar en vurdering både av eksisterende 
drift, tidligere målsettinger og behov i tråd med ny kunnskap lokalt og sentralt. Formålet med en 
slik vurdering er å spisse innsatsen på områder med særskilte behov”. 
 
Det heter også i departementets skriv at ”Etter kommunelovens § 44 er kommunene pålagt å 
utarbeide en økonomiplan for den kommende 4 års periode. Vilkåret for utbetaling av tilskudd er 
knyttet til økonomiplanperioden 2007 – 2010, hvor planen skal fastsettes innen årsskiftet 
2006/2007. Den enkelte kommune skal sørge for å integrere den oppdaterte planen i kommunens 
økonomiplan.” 
 
Arbeidet med en oppdatert plan for det psykiske helsearbeid er godt i gang. Den vil i hovedsak 
foreslå å videreføre de tiltakene som er igangsatt, sist etter vedtak i Plan- og utviklingsstyret i 2006. 
Rådmannen ser det slik at en oppdatert plan slik som beskrevet i departementets rundskriv er et mer 
omfattende dokument enn det årlige saksfremlegget i forbindelse med disponeringen av økningen i 
statens tilskudd for det angjeldende år. En slik plan krever tid og oppmerksomhet i den politiske 
behandling. Dette er et meget viktig innsatsområde og det er nødvendig at kommunestyret setter av 
tid til en skikkelig gjennomgang av de utfordringene kommunen står overfor. Kommunestyrets 
budsjettmøte vil neppe gi den nødvendige tid til dette. Rådmannen foreslår derfor at kommunestyret 
behandler planen i første møte på nyåret. På dette tidspunkt vil en også ha kjennskap til hvor mye 
tilskuddet til Molde kommune vil bli økt med i 2007. 
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11. Budsjettrammer til stabs- og driftsavdelingene  

 
 
11.1 Bestillingen  
 
De organisatoriske endringene som iverksettes i 2007 setter større krav til organisasjonens interne 
prosesser. Molde kommunes organisasjon slik den ble vedtatt etter MIO-prosessen skal bla. bygge 
på prinsippene i en bestiller-utførermodell. Dette budsjettet baserer seg derfor på vår versjon av 
prinsippet om bestiller – utfører, hvor selve budsjettrammene utgjør hoveddelen av bestillingen. Vi 
har i budsjettdokumentet forsøkt å få fram en bedre beskrivelse av tjenesteproduksjonen både i 
kvalitet og omfang. Dette skal videreutvikles i tiden som kommer slik at sammenhengen mellom 
plandokumentet og årsmeldingen blir bedre. 
 
 
 
 
11.2 Netto driftsutgifter i perioden 
 
Tabellen nedenfor viser oversikt over budsjetterte netto driftsutgifter i planperioden 2007 – 2010. 
 
De økonomiske rammene for stabs- og driftsavdelingene i 2007 er basert på opprinnelig budsjett 
2006 justert for rammesaken som ble vedtatt av kommunestyret 22.06.06. Kompensasjon for økte 
lønnsutgifter i 2007 er i hovedsak lagt i en felles lønnspott. Denne er beregnet ut ifra forventninger 
KS`s har i sine beregninger  med en årslønnsvekst fra 2006 til 2007 på 4,15 pst.  
 
 
Hvordan man har kommet fram til den enkelte avdelings driftsramme, samt en beskrivelse av 
aktiviteten, framkommer i de avdelingsvise kapitlene. 
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En foreslår at budsjettet vedtas som bindende ramme for følgende avdelinger/områder: 
 
Rammer til den enkelte avdeling/område  

Avdelinger Budsjett 2006 Budsjett 2007
Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Plan- og utvikling 6 245 514 6 289 000 6 289 000 6 289 000 6 289 000
Rådmannen og drift og forv 21 218 724 24 357 000 23 544 000 23 544 000 23 544 000
Personal- og organisasjon 13 749 963 15 165 000 15 165 000 15 165 000 15 165 000
Økonomi 8 776 472 9 106 000 9 106 000 9 106 000 9 106 000
Kirkelig fellesråd 7 126 000 7 509 400 7 509 400 7 509 400 7 509 400
Servicetorget 9 191 256 9 389 000 9 633 000 9 633 000 9 633 000
Skole 174 086 134 172 860 000 174 910 000 174 910 000 176 410 000
Barnehage 7 852 491 6 646 000 6 698 000 6 698 000 6 698 000
Helse 23 782 742 24 287 000 24 187 000 25 137 000 25 137 000
Barne og familie 25 319 350 25 401 000 25 401 000 25 401 000 25 401 000
Sosial 25 673 479 25 097 000 25 097 000 25 097 000 25 097 000
Pleie- og omsorg 201 219 359 206 976 000 205 276 000 228 276 000 228 276 000
Tiltak funksjonshemmede 62 208 513 65 703 000 65 703 000 65 703 000 65 703 000
Brann & redning 13 173 188 13 375 000 13 375 000 13 375 000 13 375 000
Eiendom 21 646 001 21 536 000 21 474 000 21 239 000 21 239 000
Byggesak/geodata 2 544 133 2 684 000 2 862 000 2 862 000 2 862 000
Kommunalteknikk 11 739 586 11 894 000 11 894 000 11 894 000 11 894 000
Kultur 35 734 667 36 631 000 37 110 000 37 110 000 37 110 000
Sum ramme 671 287 571 684 905 400 685 233 400 708 948 400 710 448 400
 
 
 
Rammene i planperioden framkommer etter følgende forutsetninger: 
 
• Driftsrammer for de enkelte avdelinger/områder er basert på vedtatt budsjett 2006 og 

økonomiplan for 2006-2009. Videre er rammene justert i forhold til rammesak vedtatt i juni 
2006. 

• Rammene er prisjustert med 1,5 pst. på utvalgte arter. Videre er rammene prisjustert for spesiell 
prisvekst. Dette gjelder spesielt driftsavtaler som har prisvekst lik lønnsvekst og energikostnader 
hvor en forventer en høyere prisvekst enn for andre varer. Når det gjelder prisøkning på energi 
er dette også delvis kompensert i form av rammeoverføringer fra staten. 

• Rammene er delvis kompensert for helårsvirkning av lønnsoppgjøret i 2006. Resterende vil bli 
fordelt ved hjelp av lønnsreservepotten i 2007.  

• Gjennomsnittlig lønnsvekst i 2007 anslås til 4,15 pst. og er i hovedsak budsjettert på en felles 
lønnspott. 

• Det budsjetteres med en pensjonskostnad i KLP på 14 pst. i 2007. 
• For pedagogisk personell budsjetteres med 9,9 pst. pensjonspremie i Statens pensjonskasse 
• Arbeidsgiveravgiften budsjetteres med 14,1 pst. 
• Det er lagt inn og fordelt et effektiviseringskrav i 2007 på 6,4 mill. kroner i forhold til budsjett 

2006. 
  
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å øke rammene til skole, pleie og omsorg og kultur med 
henholdsvis 2,5 mill. kroner, 2,0 mill. kroner og 1,25 mill. kroner. Videre ble rammene til drift og 
forvaltning, servicetorget og sosial redusert med henholdsvis 0,5 mill. kroner, 0,2 mill. kroner og 
0,25 mill. kroner (se vedlagte vedtaksprotokoll). 
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11.3 Driftsbudsjett stabs- og driftsavdelingene 
 
Budsjetterte netto driftskostnader og prosentvis fordeling av Molde kommunes totale netto  
 

3,56 %

2,21 %

1,33 %

1,37 %

25,24 %

0,97 %

3,55 %

3,71 %

3,66 %

30,22 %

9,59 %

1,95 %

3,14 %

0,39 %

1,74 %

5,35 % 1,10 %

0,92 %

Plan- og utvikling 0,92% Rådmannen og drift og forvaltning 3,56 %
Personal- og organisasjon 2,21% Økonomi 1,33%
Kirkelig fellesråd 1,10% Servicetorget 1,37%
Skole 25,24% Barnehage 0,97%
Helse 3,55% Barne og familie 3,71%
Sosial 3,66% Pleie- og omsorg 30,22%
Tiltak funksjonshemmede 9,59% Brann & redning 1,95%
Eiendom 3,14% Byggesak/geodata 0,39%
Kommunalteknikk 1,74% Kultur 5,35%
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Fordeling av budsjettrammer 2007 sammenlignet med  budsjett 2006:   
 
Avdelinger Fordeling i % 2006 Foreling i % 2007 Diff
Plan- og utvikling 3,1 % 0,9 % -2,2 %
Rådmannen og drift og forvaltning 0,9 % 3,6 % 2,6 %
Personal- og organisasjon 2,0 % 2,2 % 0,2 %
Økonomi 1,3 % 1,3 % 0,1 %
Kirkelig fellesråd 1,1 % 1,1 % 0,0 %
Servicetorget 1,4 % 1,4 % 0,0 %
Skole 25,9 % 25,2 % -0,7 %
Barnehage 1,2 % 1,0 % -0,2 %
Helse 3,5 % 3,5 % 0,0 %
Barne og familie 3,8 % 3,7 % -0,1 %
Sosial 3,8 % 3,7 % -0,2 %
Pleie- og omsorg 30,0 % 30,2 % 0,2 %
Tiltak funksjonshemmede 9,3 % 9,6 % 0,3 %
Brann & redning 2,0 % 2,0 % 0,0 %
Eiendom 3,2 % 3,1 % -0,1 %
Byggesak/geodata 0,4 % 0,4 % 0,0 %
Kommunalteknikk 1,8 % 1,7 % -0,1 %
Kultur 5,3 % 5,3 % 0,0 %
Totalt 100,0 % 100,0 % 0,0 %
 
Endringene i avdelingene drift og forvaltning og personal og organisasjon skyldes blant annet 
flytting av IKT-seksjonen. Økningen på servicetorget skyldes i all hovedsak etablering av 
flyktningetjenesten. 
 
Diagrammet og tabellen over er utarbeidet i henhold til endelig ressursfordeling for 2007 vedtatt av 
kommunestyret i møte den 14.12.06. 
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11.4 Rådmannen og drifts- og forvaltningsavdelingen  
 
Rådmannen 
Rådmannen er det formelle bindeledd mellom administrasjonen og de politiske organer og er den 
sentrale premissleverandør til politisk nivå. Rådmannen er ansvarlig for at alle politiske vedtak blir 
iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves i kommunenes organisasjon gjennom rådmannsteamet som i 
tillegg til rådmannen består av kommunalsjef for plan og utvikling og kommunalsjef for drift og 
forvaltning. 
 
Drifts- og forvaltningsavdelingen 
Avdelingen har sentrale oppgaver for den løpende driften av kommunens samlede virksomhet, og 
forvaltningssaker overfor næringslivet og andre. Avdelingen ivaretar kommunens informasjons- og 
presseansvar samt internasjonal kontakt/vennskapssamarbeid. Stilling som kontroller er besatt fra 
2007. Fra 2006 er IKT-seksjonen overført fra personal- og organisasjonsavdelingen til drifts- og 
forvaltningsavdelingen, med tilhørende budsjettramme. 
 
Rammen for budsjett og økonomiplan 2007-2010. 
 
Hele kroner i 2007 priser 
Drift- og forvaltningsavdelingen inkl. 
rådmannen Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007

Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Netto driftskostnader 21 218 724 24 357 000 24 357 000 23 544 000 23 544 000
Rådmannskontoret 1 150 700

Kommuneadvokaten 1 691 200

Administrasjon drift- og forvaltningsavd. 2 966 100

Fellestjenester rådhusene 4 758 600

Fellesutgifter - kommunen -1 087 000

Salg av tjenester -260 000

Innkjøp 882 600

Sentrale politiske styringsorganer 4 407 800

Sekretariat  kontrollutvalgene 190 000

Næringsformål 2 205 000

Bevilgningsfunksjon skjenking -255 000
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 128 239 45 624
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 124 000
Rammetilpasninger
Controllerstilling helårskostnad  (forutsatt 
ansatt fra 1 juli 06) 408 000
Kommune valg 750 000 -750 000
Overflytting IKT fra personal 4 517 300
Deler av stilling overflyttet til servicetorget -76 815 -77 014
Overflytting IKT stilling fra personal (ny i 2007) 500 000
Vedtatt opptrapping destinasjon Molde og 
Romsdal 96 000
Regionalt utviklingsfond (kr.25,- per innbygger 
(jfr.tekst under)) GassRor IKS 604 000
Statsbudsjettet: Utsending av valgkort 63 000 -63 000
Statsbudsjettet: NAV-reformen 504 000
Telefonutgifter fordeles på avdelinger i 2007 -180 000
Lønnskostnader WEB- redaktør 300 000
Dekning driftsavtaler IKT 500 000
Kommunestyrevedtak 14.desember: 
Kostnader NAV-reform trekkes ut i hele perioden -500 000
Avrunding 666
Sum 21 218 724 24 357 000 24 357 000 23 544 000 23 544 000 23 544 000
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Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme 
 
Rådmannen 

• Ansvarlig premissleverandør til politisk nivå for det som til enhver tid etterspørres.  
• Sikre gjennomføring av politiske vedtak og oppfølging av resultatenhetene.   
• Representasjon utad som kommunens øverste administrative leder. 

 
Kommuneadvokaten (Juridisk seksjon) 
• Prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. 
• Juridisk rådgivning for rådmannsfunksjonen ,hele administrasjonen, folkevalgte organ og 

virksomhetene. 
• Administrativ leder av overformynderiet, som forvalter midler for ca. 215 klienter med en 

samlet forvaltningskapital på ca. 60 mill. kr. 
 
Administrasjon drifts- og forvaltningsavdelingen 
• Sentrale oppgaver for den løpende driften av kommunens samlede virksomhet. 
•  Utvikling av kontrollerfunksjonen. 
• Generelle saksbehandlingsoppgaver for organisasjonen. 
• Økonomioppfølging for avdelingen. 
• Forvaltningssaker overfor næringslivet og andre, herunder serverings- og 

skjenkebevillingssaker. 
• Oppfølging/utvikling av kommunens intranett-/ internettsider. 
• Internasjonal kontakt/vennskapssamarbeid. 
 
Politisk sekretariat 
• Samordnet sekretariat og service overfor sentrale politiske styringsorgan, ordfører, varaordfører 

og rådmannsfunksjonen  
• Bevilgninger/budsjettansvar for sentrale politiske organ 
• Valgadministrasjon- kommunestyre- og fylkestingsvalg 2007. 
 
Fellestjenesten  
• Trykkeritjenester, herunder bl.a. trykking og pakking av saksdokumenter og andre 

publikasjoner/dokumenter til alle politiske organer og administrative enheter m.v. 
• Budtjenester, herunder bl.a. utbringing/utsending av saksdokumenter m.v., postombringing 

eksternt og internt.  
 
Dokumentsenter/hovedarkiv 
• Postmottak for kommunen, journalføring, fordeling 
• Drift og videreutvikling av saksbehandlingssystemene.  
• Hovedarkivfunksjon, sentral arkivtjeneste  
• Veiledning i arkivfaglige spørsmål i organisasjonen. 
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Innkjøpsseksjon 
• Sentral innkjøpsforvaltning for Molde kommune og kommunene i innkjøpssamarbeidet, dvs 

Midsund, Nesset og Fræna kommuner.   
• Anbud, forhandling, inngåelse av innkjøpsavtaler og forvaltning av nasjonalt regelverk samt 

EØS regelverk.  
• Administrering og gjennomføring av felles innkjøpskonkurranser for alle kommunene i 

innkjøpssamarbeidet. I tillegg kursing av samarbeidende kommuner etter behov. 
 
Sekretariat kontrollutvalgene 
• Interkommunalt sekretariat for kontrollutvalgene i kommunerevisjonsdistrikt 2 som består av 

kommunene Molde, Fræna, Eide, Gjemnes, Vestnes, Rauma, Aukra, Nesset og Sunndal. 
 
IKT-seksjonen 
• Drift og utvikling av kommunens datanettverk og systemer, telefon- og ip-telefonnett. 
• Support til alle brukere ( 1200 Pc-er, 60 servere og 80 større nettverkssvitsjer i nettet.) 
• Forhandlinger og oppfølging av avtaler med leverandører innenfor data og telefon. 
• Ansvar for å ivareta datasikkerhet. 

 
 
Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier for 2007-2010 
 
Strategi 2.3.3: Etablere gode tjenestetilbud med forankring i kvalitetssikring og HMS-
systemer. 
Tiltak: Stilling som kontroller er nå besatt ved intern rekruttering og ventes å tre i funksjon fra 
årsskiftet 2006/2007. Det legges i denne sammenheng opp til utvikling av kvalitetsstandarder og 
prosedyrer forankret i overordnede kvalitets- og HMS-standarder. 
 
Strategi 2.3.4: Delta aktivt i realiseringen av NAV-reformen. 
Tiltak: Arbeide aktivt for etablering av lokalt NAV-kontor i kommunal regi. Følge opp saken med 
sikte på etablering av et godt tjenestetilbud på dette området. I samsvar med statsbudsjettet er 
avdelingens ramme styrket med kr. 504.000 til dette formålet. 
 
Strategi 4.4.3: Molde kommune skal ha et godt omdømme ved bruk av ressurser og 
kompetanse til informasjon og profilbygging. 
Tiltak: Etablering av sentral informasjonstjeneste ved oppretting av stilling som 
informasjonsmedarbeider. Skal kommunen drive aktiv og profesjonell informasjon er det nødvendig 
å etablere en sentral informasjonstjeneste som kan profilere kommunen i kommuneplanens ånd om 
å ”stikke seg ut” på en positiv måte. Årlig kostnad for tiltaket er beregnet til kr. 650.000,-. Det er 
ikke avsatt budsjettmidler i 2007. 
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Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
 
Hele kroner i 2007 priser 

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010
Omdisponering av ramme og tiltak for å 
komme på rammen 

Tiltak som ønskes inn i rammen 
Informasjonssjef 650 000 650 000 650 000 650 000
Personellressurs IKT 500 000 500 000 500 000 500 000

 
 
Tiltak som ønskes inn i rammen: 
 
Informasjonsmedarbeider. 
Skal kommunen drive aktiv og profesjonell informasjon er det nødvendig å etablere en sentral 
informasjonstjeneste som bl.a. kan forestå omdømebygging og profilere kommunen i 
kommuneplanens ånd om å ”stikke seg ut” på en positiv måte, både gjennom dialog, muntlig, 
skriftlig og digitalt.  Etablering av stilling som informasjonsmedarbeider vil medføre en årlig 
kostnad på kr. 650.000,-. Rådmannen har ikke funnet plass til denne stillingen i 2007. 
 
Styrking av personellsituasjonen ved IKT-seksjonen. 
På grunn av den omfattende virksomheten som er bygget opp på dette området, og den utvikling vi 
står overfor er det behov for styrking av personellsituasjonen. Det er  behov for sikring av driften, 
videre utviklingsarbeid og nødvendig beredskap. Personellressursen bør derfor styrkes med kr. 
500.000,- fom. 2007.  Rådmannen har ikke funnet rom for dette i budsjettforslaget for 2007. 
 
 
Avsluttende kommentarer 
  
Avdelingens budsjett for 2007 tar i hovedsak sikte på å videreutføre det aktivitetsnivå som er 
etablert i 2006. Det gjelder både på den politiske og den administrative siden. Rådmannen har vært 
nødt til å korrigere rammen noe som følge av merkostnader som det ikke er mulig å se bort fra. 
Fra avdelingens side er en stilling som informasjonsmedarbeider (informasjonssjef) ført opp som 
førsteprioritet utenfor rammen. Rådmannen slutter seg til den vurdering avdelingen gjør av behovet 
for denne stillingen, og beklager at det ikke har vært mulig å finne lønnsmidler til den i 2007. Det 
bør likevel arbeides videre med saken med sikte på å finne en løsning som gjør at stillingen kan bli 
finansiert så snart som mulig.  
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å redusere ressursene til drift og forvaltning med 0,5 mill. kroner 
henført til årlige kostnader til NAV-reformen. 
 
Kommunestyret vedtok følgende verbale føring: 
Kommunestyret anser at det er viktigere med informasjonssjef enn web-redaktør og anmoder 
rådmannen om å prioritere i tråd med dette. 
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11.5 Plan- og utviklingsavdelingen  
 
Avdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt å legge strategier for utvikling av 
kommunens tjenester og tjenesteapparat. I tillegg har avdelingen ansvaret for flere oppgaver som 
blant annet sivilt beredskap, oppfølging av festetomter, gjennomføring og ajourhold av 
skattetaksering av eiendom, samt sørge for grunnerverv, særlig til utbyggingsformål. 
 
Seksjon for Strategi og bestilling 

• Samordning av plan og utviklingsarbeidet i kommunen. 
• Bestillerfunksjonen overfor den kommunale tjenesteproduksjonen.  
• Planfunksjonen i forbindelse med driftsbudsjett, investeringsbudsjett og økonomiplan. 
• Systemansvarlig for planprosessene (årshjulet) i organisasjonen. 
• Stifinnerprosjektet. Seksjonen leder arbeidet med delprosjektet ”Helhetlig system for 

planlegging, bestilling og rapportering”. Prosjektet er omtalt i kapitelet om kommunens 
framtidige styringsredskap. Prosjektleder for Stifinner er organisasjonsmessig lagt til 
seksjonen. Stifinnerprosjektet er under avslutning, men  utviklings- og 
implementeringsarbeidet fortsetter. 

• Har ansvaret for arealdelen i kommunalplanen. 
 

Seksjon for Arealplan 
• Utføre arealplanlegging i kommunens egen regi, og bidra i annen detaljplanlegging av 

fysiske tiltak i kommunal og privat regi. 
• Utføre rådgiving i alt arealplanarbeid og gi arkitektfaglig bistand i større byggesaker. 
• Behandle og framlegge private reguleringsplaner og bebyggelsesplaner til politisk 

behandling. 
 
Seksjon for Landbruk og Naturforvaltning 

• Utfører forvaltning og rådgivningsoppgaver innen jordbruk, skogbruk, naturforvaltning, 
viltstell og innenlandsfiske. 

• Har ansvar for kommunens skoger og energispørsmål. 
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Ramme for budsjett og økonomiplan 2007-2010 
Hele kroner i 2007 priser 
Plan og utvikling Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007

Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Netto driftskostnader 6 245 514 6 289 000 6 289 000 6 289 000 6 289 000
Administrasjon - plan og utvikling 1 242 600

Sivilt beredskap 181400

Festetomter -910 000

Arealplan 1 449 100

Landbruk 1 199 300

Skogbruk 318 100

Fiske- og viltforvaltning 34 000

Strategi og bestilling 2 665 400
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 65 614 23 344
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 41 000
Spesiell prisvekst strøm 8 600
Rammetilpasninger
Tomter selges og deler av festeavg. (inntekter) 
faller bort årlig 100 000
Regionalt utviklingsfond (kr.25,- per innbygger 
(jfr.tekst under)) flyttes til drift- og forvaltning -130 000
Avrunding 542
Sum 6 245 514 6 289 000 6 289 000 6 289 000 6 289 000 6 289 000

 
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme. 
 
Administrasjon 
Som stabsavdeling ytes det tjenester både internt og eksternt.  
Internt går arbeidet ut på å utvikle, planlegge og iverksette styringssystem for hele organisasjonen, 
som for eksempel innføring av balansert målstyring og utvikling av en bestillermodell. Det ytes 
betydelig utrednings- og budsjetteringsansvar på kommunenivå, og arbeid med overordnet 
kommuneplanlegging. 
Eksternt dreier det seg om kontakt og tjenester overfor innbyggerne, fortrinnsvis i saker innen 
tomteerverv, taksering for eiendomsskatt og utbyggingsplaner (boliger, næring, samferdsel, 
infrastruktur m.m). Omfanget varierer etter hvor omfattende sakene er, og hvilke 
bemanningsressurser en til enhver tid har. 
 
Sivilt beredskap 
Lov om sivilt beredskap krever at en del lokaler på ulike steder i byen holdes ved like med utstyr, 
strøm og samband, inkludert tilfluktsrom i tilknytning til parkeringstunnelen og med sivilforsvarets 
lokaler. 
I tillegg drives en omsorgsberedskapsgruppe som består av ressurspersoner fra kommunens 
tjenesteapparat og Molde kirke. Aktivitet påvirkes av om det skjer katastrofer eller andre kritiske 
hendelser i løpet av året. 
 
Festeavgifter 
Avdelingen har inntekter på festetomter for både boliger og næringseiendommer. Inntektene 
reduseres gradvis som følge av salg av eiendommer til festerne. Videre må kommunen regne med 
økte festeutgifter i boligfeltet på Tøndergård som følge av justering av avgiftene i 2006. 
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Plansaksbehandling 
Her utføres all arealplanlegging i kommunal regi. I tillegg ytes også rådgiving og arkitektfaglig 
bistand til private planleggere og utbyggere.  
Avdelingen har ansvaret for den formelle behandlingen av sakene og at disse blir fremmet til 
politisk behandling. Det er for tiden et meget stort press på denne virksomheten. 
 
Jordbruk, skogbruk og naturforvaltning 
Det ytes forvaltning og rådgivning innen fagområdet, både overfor bønder og andre private 
interessenter (hageeiere og entreprenører), men også i forhold til andre tjenesteprodusenter i 
kommunen (parkvesenet, kommunalteknikk, kultur, m.m). Deltar også med nødvendig bistand i all 
kommuneplanlegging. 
 
 
  
Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier for 2007-2010 
 
Avdelingen arbeider innenfor mange av strategiene for 2007-2010. Overfor innbyggerne er det 
spesielt fokus på strategier innenfor de overordna målene ”1. Hjerte for regionen”, ”2. Vekst i 
kvalitet” og det som dreier seg om universell utforming. 
Men det er så langt ikke kostnadsberegnet ekstra utgifter i forbindelse med målene, det arbeides 
med dette innenfor avdelingens budsjettramme. 
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Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
 
Hele kroner i 2007 priser 

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010
Omdisponering av ramme og tiltak for å 
komme på rammen 
Mistet inntekt landbruk fra Aukra + andre 
reduserte inntekter -50 000 -50 000 -50 000 -50 000
Reduksjon div. driftsposter 50 000 50 000 50 000 50 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Arkitektstilling Arealplan 250 000 500 000 500 000 500 000
Kart Landbruk 200 000

 
 
Tiltak som ønskes inn i rammen: 
 
Arkitektstilling 
Arbeidssituasjonen på seksjon Arealplan er preget av særdeles stor aktivitet i næringsliv og 
eiendomsutvikling. Det stilles derfor store krav og forventinger til kommunen i form av bistand, 
rådgivning og planavklaringer. Behovet er vesentlig større enn ressurstilgangen, noe som fører til at 
kommunen blir en flaskehals i behandlingen av private planer. Dette fører også til at avdelingen 
ikke rekker å etablere en nødvendig planberedskap. Gamle og ikke ajourførte planer fører til stadige 
dispensasjoner. 
Derfor er det sterkt behov for en ny stilling som arkitekt/sivilingeniør.  
 
Konsekvensene av å ikke innføre dette tiltaket, er at det fortsatt blir vanskelig å være i forkant av 
utviklingen. I tillegg får en misfornøyde innbyggere som følge av at  det ikke er kapasitet til å 
behandle så mange plansaker som behovet tilsier. 
Ny arkitektstilling ønskes derfor inn i ramme fra 01.07.07, virkning i 2007 blir kr. 250.000. 
Virkning for senere år kr. 500.000. årlig (inkl. sos. utg.). 
 
Kart landbruk 
Fra sentralt hold er det varslet at utarbeidelse av gårdskart vil starte i 2007. Det er uklarheter 
omkring kommunens utgifter til dette. Dersom kommunen må ta utgiften i 2007, må dette behandles 
i en eventuell budsjettrevidering. Avdelingen foreslår å ta kostnaden i 2008, og anslår den til ca. kr. 
200.000,-. Dette er et engangsbeløp.  
 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
 
Festeavgifter 
Det vil skje en endring i festeavgiftene; økte utgifter for kommunen og reduserte inntekter. Dette er 
foreløpig kompensert med 100.000 pr. år. Det er uvisst hvordan dette utvikler seg i 
økonomiplanperioden. 
 
Sivilt beredskap 
Store vedlikeholdskostnader som for eksempel utskifting av lysrør i tilfluktsrom m.m og økt bruk 
av omsorgsberedskapsgruppen medfører betydelig økte driftsutgifter for avdelingen 
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Stifinneren 
To stillinger (1,2 årsverk) er tillagt avdelingen fra Stifinneren/prosjektarbeid. En stilling (1 årsverk) 
videreføres i planperioden. Det arbeides med finansiering av denne stillingen gjennom prosjekter og 
andre overføringer.  
  
Avsluttende kommentarer 
 
Det ligger store utfordringer i å implementere nytt styringssystem (BMS) i hele organisasjonen. 
Arbeidet er i gang, men erfaringen så langt tilsier at det vil ta noe tid med opplæring og oppfølging 
før man kan forvente at det vil fungere i hele organisasjonen. 
 
Ved omorganisering av pleie og omsorg, skole og barnehage som iverksettes i 2007, vil budsjettet 
for avdelingen bli korrigert, da de berørte avdelingenes administrasjon skal overflyttes til plan- og 
utviklingsavdelingen. 
 
Det er besluttet at landbruksseksjonen skal nedlegges og flyttes til et interkommunalt 
landbrukskontor i Fræna. Budsjettet er ikke korrigert for dette. 
 
Kommunestyret vedtok følgende verbale føring: 
Med utgangspunkt i strategi 3.1.3 ”Molde kommune skal utvikle og iverksette forebyggende tiltak 
som kan hindre problemutvikling hos barn og unge” vil kommunestyret be administrasjonen om å 
utarbeide en plan for et forpliktende forebyggende rusarbeid for elever i grunnskolen. Planen skal 
forelegges kommunestyret i løpet av 2007. 
 
Plan- og utviklingsavdelingen vil sette i gang et samarbeid mellom fagseksjon  for skole, barn- og 
familieavdelingen og sosialavdelingen for å utarbeide en slik plan.  
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11.6 Personal- og organisasjonsavdelingen 
 
Avdelingen har det overordnede ansvaret for kommunens personal- og organisasjonsarbeid. 
Avdelingen har også ansvaret for utvikling av arbeidsgiverpolitikken og det løpende lønnsarbeidet. 
Videre har avdelingen sekretariatsfunksjonen i tilknytning til alle ansettelser - alt fra produksjon av 
søkerlister til tilsettingsbrev. Ansvaret for lønnsforhandlingene ligger også til personal- og 
organisasjonsavdelingen.  
 
Personalseksjonen, 
har ansvaret for : 

• bistå avdelingene i alle saker som gjelder personalspørsmål, blant annet ved tilsettings- og 
personalsaker. 

• oppfølging av ordninger som IA-avtalen , seniorpolitikk AKAN ordning , og felles 
opplæringstiltak, lederopplæring og lønnsforhandlinger. 

• for likestillingsarbeidet i kommunen 
• hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) og arbeidsmiljøutvalg (AMU) 
• samarbeid og oppfølging av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 
• overordnet ansvar for HMS og internkontroll 
• forsikringsordninger og de ansattes velferdsordninger 

Til sammen 8 ansatte inklusive personal- og organisasjonssjefen og prsjektleder medarbeiderskap. 
 
Lønnsseksjonen 
Har ansvaret for: 

• utlønning i Molde kommune og fire andre foretak, herunder føring av register over ansatte 
og over fravær. 

• innberetning av skatt, registrering av diverse statistikker, oppfølging av sykepengerefusjon 
fra trygdekontoret. 

• Rapportering til arbeidstaker registeret, PAI-registeret og til pensjonskassene KLP og SPK 
Til sammen 5 ansatte (4,5 årsverk) 
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Rammen for budsjett og økonomiplan 2007-2010. 
 
Hele kroner i 2007 priser 

Personal- og organisasjonsavdelingen Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007
Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Netto driftskostnader 13 749 963 15 165 000 15 165 000 15 165 000 15 165 000
Personal 7 959 900

Lønn 1 815 400

Kurs og seminar 250 000

Kommunale felleskostnader 5 993 800

Hovedtillitsvalgt 1 448 100

Hovedverneombud 348 500

Lærlinger 294 600
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 156 963 55 844
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 60 000
Rammetilpasninger
Overflytting IKT til drift og forvaltning -4 517 300
Økte forsikringskostnader (totalt 759.000,- 
hvorav 260.000,- er dekt av sentral pott avsatt 
til formålet) diff 313.000,- 499 000
Økt egenadel AFP (netto positivt 400.000,-) 800 000
Avrunding 193
Sum 13 749 963 15 165 000 15 165 000 15 165 000 15 165 000 15 165 000

 
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme. 
 
Personalseksjonen 
Bistå avdelingene i alle saker som gjelder personalspørsmål og ansatte. Herunder blant annet 
tilsettings- og personalsaker, samt oppfølging av ordninger som IA-avtalen, og felles 
opplæringstiltak, lederopplæring, lønnsforhandlinger. 
 
Lønnsseksjonen 
Seksjonen har ansvaret for utlønning i Molde kommune og fire andre foretak. Herunder føring av 
register over ansatte og over fravær, innberetning av skatt og føring av diverse statistikker. 
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Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier for 2007-2010 
 
Overordna mål 4.3: 
Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver.  Vi skal ta vare på egne ansatte, og 
samtidig sikre god rekruttering i fremtiden. 
 
Lærlinger 
Lærlingordningen administreres fra personal- og organisasjonsavdelingen. Molde kommune trenger 
lærlinger. Behovet for å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til omsorgsyrkene er raskt økende.  
Utdanningen som helsefagarbeider har begynt, og disse trenger lærlingplasser fra høsten 2008. Ut 
fra innbyggertall skal vi ha 48 lærlinger (1 lærling pr. 1.000 innbygger pr. år).  I dag har vi til 
sammen 7 lærlinger i forskjellige fag. Se ellers kapitel 10.5 hvor lærlinger for hele kommunen 
beskrives spesielt. 
 
Sykefraværet 
Strategi 4.3.6 
Tiltak som gjelder fellesløsninger etc. for hele kommunens sykefravær,  administreres fra personal- 
og organisasjonsavdelingen. Siden 2003 har det samlede sykefraværet i Molde kommune vært 
stigende, fra 8,4% i 2003, 8,7% i 2004 og  9,2% i 2005.  Tendensene i Molde kommune er at 
sykefraværet fortsatt er stigende.  Dette er også en tendens vi ser på landsplan.  
Med 1450 årsverk, vil 1% reduksjon i sykefraværet utgjøre om lag 6 mill. kroner på årsbasis, 
beregnet ut fra at hvert tapt dagsverk koster 1.600 kroner (erfaringstall fra KS). 
Å jobbe for et lavere sykefravær, vil være positivt for den enkelte, for arbeidsstedet og for 
kommunen.   Se ellers kapitel 10.4 hvor sykefravær for hele kommunen beskrives spesielt. 
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Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
 
Hele kroner i 2007 priser 

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010
Omdisponering av ramme og tiltak for å 
komme på rammen 
Hovedtillitsvagt økt frikjøp 164 000 164 000 164 000 164 000
Red. kjøp av gaver til ansatte og red.div. poster -164 000 -164 000 -164 000 -164 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 

 
Tiltak for å komme på rammen 
 
Hovedtillitsvalgt – økt frikjøp 
Ressurs til hovedtillitsvalgte er hjemlet i Hovedavtalen.  Hovedavtalen er revidert pr. 01.01.06, og 
minimumstildeling for frikjøp er endret, jfr. HA del B, § 3-3.  Partene lokalt skal drøfte frikjøp.  
Molde kommune benytter minimumstildeling. 
 
Red. gaver til ansatte og div.poster redusert 
Ansvaret for innkjøp av gaver til ansatte i forbindelse med at de går av pensjon eller fyller 50 år 
ligger i rammen til personal- og organisasjonsavdelingen.  Gaver til pensjonister (kunst) kjøpes inn 
for en 3-årsperiode.  Planlegging og bestilling må gjøre i 2007, mens levering og kostnad kan 
utsettes til 2008.  Posten er redusert med 100.000. I tillegg er andre driftsposter redusert med til 
sammen 64.000,- 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Avdelingen har ingen kjente kostnader som vil endre seg utover i perioden . 
 
 
 
Avsluttende kommentarer: 
Budsjettet legger opp til å videreføre avdelingens drift i 2006.  En del fellesutgifter er usikre. 
Spesielt gjelder dette AFP-ordningen, og at vi fra 01.01.07 skal gå over til selvfinansiering for den 
delen som sorterer inn under KLP. 
Når det gjelder lærlinger er det lagt opp til at avdelingene skal betale nettokostnaden. 
 
Kommunestyret vedtok følgende verbale føring: 
Det innføres begrenset stillingsstopp i Molde kommune. Ved fast tilsetting skal dette skje inn i en 
eksisterende stilling innenfor rammen slik det fremgår av oversikt utgitt av rådmannen, eller at det 
brukes en hjemmel innenfor denne rammen som konverteringsgrunnlag. Alle endringer i stillinger 
utenfor disse begrensninger skal godkjennes av rådmannen. 
 
Rådmannen orienterer formannskapet om status, herunder alle endringer, på faste og midlertidige 
besatte stillinger på formannskapsmøtene. Dette gjelder også stillinger som lønnes utenfor 
kommunens lønnsbudsjett. 
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11.7   Økonomiavdelingen  
 
Kommunen skal ut fra vedtatt organisering i MIO ha én samlet økonomifunksjon plassert i 
økonomiavdelingen. Dette stiller krav til avdelingens samlede kompetanse og arbeidskapasitet. 
Avdelingen er inndelt i tre seksjoner og arbeidsområdene kan beskrives slik: 
 
Seksjon budsjett og økonomi står for den delen av kommunens budsjettarbeid som utføres i 
økonomiavdelingen, samt budsjettoppfølging overfor avdelingene,  avviksrapportering og fagstøtte 
til avdelingene, samt analyser og utredninger. 
 
Seksjon regnskap og finans har ansvar for regnskap og rapportering i Molde kommune, Molde 
Utleieboliger KF, Tøndergård skole, Distriktsrevisjonen og Molde Kirkelige Fellesråd. Videre har 
avdelingen ansvaret for forvaltning av kommunens fondsmidler, innfordring, innlån, utbetalinger og 
ajourhold av kontoplan, drift av økonomisystemet, koordinere KOSTRA-rapporteringen til staten 
m.m. 
 
Seksjon skatt utfører de oppgavene på skatteområdet som Staten har delegert til kommunen. 
Videre sørger seksjonen for at skatter og avgifter blir innbetalt og avregnet i rett tid og den utfører 
regnskapskontroller hos kommunens arbeidsgivere samtidig som den er sekretariat for 
Skatteutvalget. Seksjonen deltar i prosjektgruppe mot gjengangere, samarbeidsforum mot svart 
økonomi og NKK’s faggruppe for arbeidsgiverkontroll 
 
 
Ramme for budsjett og økonomiplan 2007-2010. 
 
Hele kroner i 2007 priser 

Økonomiavdelingen Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007
Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Netto driftskostnader 8 776 472 9 106 000 9 106 000 9 106 000 9 106 000
Budsjett og økonomi 1 816 200

Regnskap og finans 4 186 500

Skatt 2 595 800
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 177 972 63 318
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 22 000
Rammetilpasninger
Økonomikonsulent (helårsvirkning 500.000,-, 
forutsatt ansatt fra 1 juli 06) 250 000
50% stillling med tilhørende arb.oppgaver 
flyttes fra servicetorget  194 000

Effektivisering i forbindelse med nytt 
skattesystem (SOFIE) - ekstra rammereduskjon -200 000
Avrunding 210
Sum 8 776 472 9 106 000 9 106 000 9 106 000 9 106 000 9 106 000

 
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme. 
 

                                                             

Avdelingen er en stabs- /støttefunksjon til kommunens tjenesteproduserende enheter. Den mer 
utadrettede virksomheten omhandler mest innkreving av skatter, avgifter og ulike former for 
brukerbetalinger. Skatteseksjonen med 6,5 årsverk gjennomfører de fleste sider av regnskaps-, saks- 
og innfordringsarbeidet innenfor knappe ressurser. Molde kommune utmerker seg allikevel positivt 
både i forhold til resultater og i forhold til kvalitet på arbeidet i nasjonal sammenheng. Som 
tidligere nevnt fører avdelingen representert ved regnskaps- og finansseksjonen regnskaper også for 
andre deler av den kommunale virksomhet. Seksjonen har 10,5 årsverk og forvalter finansielt store 
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summer gjennom budsjettåret. Her kan nevnes at kommunens gjeld ved utgangen av 2006 blir på ca 
1,1 mrd. Seksjonen for budsjett og økonomi som har en bemanning på 5 årsverk har slitt med 
vakanser i lengre tid.  Når seksjonen er bemannet som forutsatt, vil den yte faglig gode tjenester til 
ulike deler av den kommunale virksomhet. 
 
 
Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier for 2007 - 2010 
 
Alle nye tiltak som avdelingen har planlagt knyttet til vedtatte strategier, gjennomføres innenfor de 
nettorammer som foreligger. Dette gjelder innføring av nytt regnskaps- og innfordringssystem 
(SOFIE), kurs/opplæring av andre kommuner som innfører SOFIE, innføring av e-faktura og 
samarbeid med andre kommuner om arbeidsgiverkontroll.  
 
Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010
Omdisponeringer og andre tiltak for å 
komme på rammen 
Driftsutgifter - lisenser m.v. (SOFIE), 
rammereduksjon -200 000 -200 000 -200 000 -200 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 

 
Omdisponeringer og andre tiltak for å komme på ramme 
Ved innføringen av det nye regnskaps- og innfordringssystemet SOFIE, er det signalisert at 
kommunene vil spare driftsutgifter i forhold til nåværende avtaler. Dette er derfor forutsatt i 
budsjettet. Samtidig er det forutsatt at innsparingen kommer et samlet budsjett til gode ved at 
innsparingen reduserer rammen til økonomiavdelingen. 
 
Avdelingen vil med dagens ramme utvide virksomheten til også å føre regnskap for et nyopprettet 
kommunalt foretak.  
 
Vi forventer at det vil bli stilt stadig større krav til driftsavdelingenes økonomistyring ikke minst 
gjennom balansert målstyring. Det er nylig vedtatt en ytterligere utflating i Molde kommunes 
organisasjon. Dette vil medføre mer arbeid for økonomiavdelingen. Et betydelig antall nye 
driftsledere vil trenge bistand og opplæring. I tillegg vil kontoplan og rutiner måtte gjennomgås på 
nytt. En er usikker om avdelingen vil behøve økte ressurser i perioden med bakgrunn i dette. 
Avklaring vil komme når eksisterende ressurser (fagseksjoner) skal fordeles. 
 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
 
Som en følge av innføring av nytt regnskapssystem på skatteseksjonen (SOFIE), vil det komme en 
innsparing fra og med regnskapsåret 2007 på ca. kr. 200 000,-. Denne innsparing er trukket ut av 
rammen for økonomiavdelingen i hele planperioden.  
Driftsavdelingene har hatt en kraftig vekst i behovet for opplæring i både økonomisystem, 
forskrifter og rapportering. Dette vil bli ivaretatt både ved bruk av økonomikonsulenter og ansatte 
ved regnskapsseksjonen. 
 
 

                                                             
Avsluttende kommentarer  
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Det stilles stadig større krav til økonomiavdelingen som følge av flere og mer komplekse systemer 
og rutiner. I tillegg kommer økte krav til kvalitet på rådgivning og bistand.  
 
For å komme à jour med behovene, må økonomiavdelingen få en bedre fordeling av 
spisskompetansen slik at en kan gi tilfredsstillende fagstøtte til kommunens avdelinger. 
 
Økonomiavdelingen vil med utgangspunkt i den ramme som er tilgjengelig gjøre sitt beste for at 
dette kan bli ivaretatt på en best mulig måte. 
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11.8  Kirkelig fellesråd 
 
Molde kirkelige fellesråd ivaretar oppgaver på vegne av de enkelte sokn i den lokale kirken i Molde 
kommune. Kirkelig fellesråd har ansvaret for kirkegårdsdriften som i hovedsak utføres av 
kommunens parkvesen som tjenesteyting. Fellesrådet forvalter midler som i hovedsak kommer som 
overføringer fra Molde kommune, og har ansvaret for:  
 

• Økonomiske og administrative oppgaver 
• Drift og vedlikehold av kirker, kirkegårder og kirkelige kontorer 
• Arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelig ansatte 
• Utarbeidelse av mål og planer 

 
Kirken i Molde består av seks sokn fordelt i to prestegjeld, og er organisert med to staber i tillegg til 
fellesrådets administrasjon. Det arbeides med å samle alle ansatte i en stab. 
 
Rammen for budsjett og økonomiplan 2007-2010. 
 
Hele kroner i 2007 priser 

Kirkelig Fellesråd Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007
Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Netto driftskostnader 7 126 000 7 509 400 7 509 400 7 509 400 7 509 400
Kirkelig fellesråd 6 905 000
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 inkl. 
lønnsvekst 2007 221 000 246 000
Spesiell prisvekst strøm 137 400
Sum tilskudd 7 126 000 7 509 400 7 509 400 7 509 400 7 509 400 7 509 400

 
I tillegg til midler fra kommunen tilføres ca kr. 1,8 mill årlig fra staten gjennom tilskudd (0,8 mill) 
og refusjoner (1 mill). Forslag til statsbudsjett for 2007 innebærer anslagsvis 20 000 – 30 000 kr i 
reduksjon av direkte statlig tilskudd til fellesrådet.  
 
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme. 
Målene for kirken i Molde er formulert i de syv virksomhetsområdene gudstjenesteliv, 
undervisning, diakoni, kirkemusikk, stillinger, bygninger/anlegg og administrasjon. Med utspring i 
disse områdene er det intensjonen at Molde kommunes innbyggere skal kunne betjenes med 
aktuelle aktiviteter og kirkelige handlinger i alle livets faser.  
 
Gudstjenesten er de aktive menighetenes hovedmøtepunkt og tallene viser at det i gjennomsnitt 
gjennomføres ca 7 gudstjenester per uke (ca 44 000 besøkende per år). Dette tallet inkluderer 
gudstjenester/høymesser på søn- og helligdager og kvelds- eller morgengudstjenester på hverdager. 
I tilknytning til gudstjenestevirksomheten kommer både det brede kirkemusikkarbeidet og praktisk 
undervisning og diakoni til uttrykk. 
 
Gjennom de kirkelige handlinger (ca 230 døpte, 220 konfirmanter, 50 vielser, 190 begravelser), 
kommer byens innbyggere i møte med den lokale kirken i glede og sorg. Det arbeides kontinuerlig 
med at disse møtene skal være gode møter som gir hjelp og støtte i livets forskjellige faser. 
 
Videre drives det mye aktivitet for barn, unge og voksen gjennom korarbeid (4 kor), konserter (ca 
50 per år), barnearbeid (mer enn 100 barn/unge samles hver uke), diakonalt arbeid ved 
besøksvirksomhet og grupper i tillegg til trosopplæring (ungdomskafeen SubUrban).  
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Kirkegårdene forvaltes av fellesrådet og det meste av driften utføres av kommunens parkvesen. Det 
er 8 kirkegårder i kommunen med mer enn 12 000 graver.  
 
Gjennom dette arbeidet legges det ned stor innsats av kirkens ansatte og samtidig initieres det et 
betydelig frivillig engasjement og dugnadsinnsats. 
 
 
 
Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
 
Hele kroner i 2007 priser 

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010
Omdisponering av ramme og tiltak for å 
komme på rammen 
Redusert gudstjenestefrekvens og vikarmidler 150 000 150 000 150 000 150 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Administrativ ressurs/informasjonsmedarbeider 300 000 300 000 300 000 300 000
Vedlikehold kirker 350 000 350 000 350 000 350 000
Aktivitetsøkning Nordbyen kirke 100 000 100 000 100 000 100 000
Organist/korleder Bolsøy 100 000 100 000 100 000 100 000
Barne- og ungdomsabeider Kleive og Veøy 100 000 100 000 100 000 100 000

 
Tiltak for å komme på ramme 
 
Reduksjon gudstjenestefrekvens og vikarmidler 
Reduksjonen i 2006 på ca kr 150 000 er gjennomført ved å redusere antall gudstjenester og benytte 
færre vikarer. I tillegg til færre gudstjenester er det utført dårligere sommervedlikehold på 
kirkegårdene. Det er mange som reagerer på dette og det er et stort behov for å  komme tilbake til 
normalt nivå. Når det gjelder redusert gudstjenestenivå er dette gjennomført med dispensasjon fra 
Møre biskop, og en eventuell videreføring av dette de neste år er avhengig av at dispensasjonen 
videreføres. Dersom slik varig endring ikke godtas må reduksjonen tas på andre områder av driften 
og det vil kunne bli vanskelig å komme unna reduksjon i faste stillingshjemler. 
 
Det er også en utfordring å ta inn reduksjonen i direkte statlige midler. Selv om det er ”småpenger” 
i den store sammenhengen får det relativt store konsekvenser i et allerede trangt budsjett. 
 
Tiltak som ønskes inn i rammen: 
 
Administrativ ressurs 
Det er stort behov for økte administrative ressurser herunder informasjonsmedarbeider knyttet til 
den store aktiviteten i Molde domkirke. Stadig flere oppgaver er nødvendige som støttefunksjoner 
for både ansatte og frivillige som gjør en stor innsats. Denne delen av virksomheten er dessuten 
redusert ved tidligere rammekutt. Sum per år kr. 300 000. 
 
Vedlikehold kirker 
Det er svært nødvendig med økte midler til vanlig vedlikehold av kirkene i kommunen. Kleive, 
Sekken og delvis Veøy kirke må males i løpet av 2007-2008, og vi ser stadig flere skader som 
skyldes mangelfullt vedlikehold de senere årene. Kostnad per år for å komme ajour kr. 350 000. 
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Aktivitet Nordbyen kirke 
 I forbindelse med at kirken tok over Nordbyen kirke fra skolen er det behov for å øke aktiviteten i 
nærmiljøet. Dette gjelder økte utgifter til renhold og drift av bygget samt noe aktivitetsrelaterte 
midler. 
 
Organist/korleder Bolsøy 
Det er sterkt ønske om å satse ytterligere på arbeid for barn og unge i Bolsøy og kordrift er et 
satsingsområde. Til dette trengs midler for å lønne arbeidere, herunder også organist ved 
gudstjenester. Kostnad per år kr. 100 000. 
 
Barne- og ungdomsarbeider i Kleive og Veøy sokn 
Her er det i dag lite arbeid for barn og unge og soknerådene ønsker å etablere dette. Det er derfor 
behov for midler til lønn og aktiviteter. Kostnad per år kr. 100 000.  
 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
 
Energikostnadene er usikre. Med er forbruk på over 750 000 KWh per år kan svingninger utgjøre 
betydelige beløp som det er vanskelig å gardere seg mot. Kirken er per i dag med i kommunens 
avtaler vedr. kjøp av kraft.  
 
Dersom det ikke tilføres ekstra midler til vedlikehold av kirken vil vi oppleve stadig større skader 
med påfølgende nødvendige reparasjoner. Eksempler på dette er råteskader i vegg og tak samt 
oppgradering av el-anlegg. 
 
Når Kirkens hus er ferdigstilt og innflyttet forhåpentligvis i 2008 vil dette medføre økte kostnader 
til drift i forhold til dagens situasjon. Foreløpig anslag for økning i kommunens driftsutgifter er 
beregnet til ca. kr. 400 000. Disse beregningene er usikre og inkluderer ikke kapitalkostnader. 
 
Avsluttende kommentarer 
 
Det legges til grunn at virksomheten til kirkelig fellesråd skal videreføres med samme aktivitetsnivå 
som i 2006.  
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11.9  Servicetorget  
 
Servicetorget er kommunens kontaktpunkt ut mot publikum, og skal bidra til bedre service og 
raskere saksbehandling for kommunens innbyggere. Informasjonen til innbyggerne går via 
servicetorget i tillegg til at de her får veiledning og hjelp til å finne frem i kommunens mange 
ganger. 
  
Servicetorget består av 16 medarbeidere som er delt i 5 team. 
Flyktningtjenesten 
Sosialmottak 
Pleie og omsorg, lån og tilskudd og støtte ordninger 
Teknisk, kultur, kasse, parkering, skjenkebevilling og tomtesalg 
Sentralbord 
 
Behovet for bemanning har i tillegg blitt dekt ved 3 halve stillinger, finansiert med NAV midler. 
 
Rammen for budsjett og økonomiplan 2007-2010. 
 
Hele kroner i 2007 priser 
Servicetorget Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007

Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Netto driftskostnader 9 191 256 9 389 000 9 389 000 9 633 000 9 633 000
Informasjon og saksbehandling 4 700 300

Flyktninger 4 299 147
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 114 994 40 912
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 37 000
Rammetilpasninger
Inndekking av merforbruk 2005 -244 000 244 000
Deler av stilling overflyttet fra drift- og 
forvaltningsavd. 76 815 77 014
50% stillling med tilhørende arb.oppgaver flyttes til 
økonomiavdelingen -194 000
Bemanning 500 000
Dekning av telefonutgifter, finasieres av 
avdelingene 180 000
Kommunestyrevedtak 14.desember: 
Rammekutt -200 000
Avrunding 818
Sum 9 191 256 9 389 000 9 389 000 9 633 000 9 633 000 9 633 000

 
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme. 
 
Flyktningtjenesten 
Flyktningtjenesten som ble opprettet høsten 2005 yter økonomisk hjelp og utfører all 
saksbehandling. For å sikre gjennomføring i tråd med loven har flyktningtjenesten også, i samarbeid 
med andre instanser, ansvar for tett oppfølging av den enkelte deltaker av 
introduksjonsprogrammet.  
  
Sosialmottak 
Sosialmottaket skal ta i mot alle nye henvendelser etter lov om sosiale tjenester. Mottaket har i dag 
141 aktive klienter. 
 
Sentralbord 
Sentralbordet flyttes til Rådhuset, og skal nå også ha ansvaret for adkomstkontroll. I tillegg vil det 
bli nye arbeidsoppgaver i forhold til bruk av rådhussalen, stempling og vedlikehold av telefonlister. 
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Pleie og omsorg, lån og tilskudd og støtteordninger 
Gir informasjon og veiledning for alle pleie og omsorgtjenester i Molde kommune. Utfører 
saksbehandling på ulike støtteordninger fra Husbanken som startlån, etableringstilskudd , 
boligtilskudd til oppussing og bostøtte. I tillegg utføres saksbehandlingen for ordningen med 
transportstøtte til funksjonshemma Har også ansvar for at alle søknader til kommunale 
gjennomgangsboliger og trygde- og omsorgsboliger registreres.    
 
Teknisk, kultur, kasse, parkering skjenkebevilling og tomtesalg 
Utfører all veiledning i forhold til nye byggesaker, gir informasjon om kulturarrangement i 
kommunen, foretar salg av billetter til kultur arrangement, utdeling av ”stikk ut” krus osv. Har 
ansvaret for registrering av parkeringsbøter og klagebehandling på disse. Informasjon og salg av 
tomter herunder vedlikehold av tomtesøkerlisten. Gir skjenkebevillinger for enkeltanledninger og 
avlegger kunnskapsprøver om alkohollovgivningen. 
 
Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier for 2007-2010 
 
Avdelingen har flere vedtatte strategier som er integrert i den daglige driften ved servicetorget. 
Flere av strategiene er knyttet opp mot ikke lovpålagte oppgaver, og vil bli berørt av en eventuell 
nedbanning. 
 
 
Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
 
Hele kroner i 2007 priser 

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010
Omdisponering av ramme og tiltak for å 
komme på rammen 
Nedbemanning, ikke lovpålagte oppgaver 240 000 240 000 240 000 240 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Nedbemanning, ikke lovpålagte oppgaver 240 000 240 000 240 000 240 000
Vikarutgifter kortidsfravær, sentralbord 15 000 15 000 15 000 15 000
Vaksinasjonskontor 30 000 30 000 30 000 30 000

 
 
Tiltak for å komme på ramme 
 
Nedbemanning, ikke lovpålagte oppgaver 
Redusert bemanning ved at vi tar bort tjenester som ikke er lovpålagt, dette vil for eksempel være  
”stikk ut”, ”aktiv på dagtid”, chat og nettsider , stå på stand og lignende.  Dette vil gi en besparelse 
på  kr. 240.000. 
  
Tiltak som ønskes inn i rammen 
 
Nedbemanning, ikke lovpålagte oppgaver 
Økt bemanning for å ivareta oppgaver som ”stikk ut”, ”aktiv på dagtid”, chat og nettsider , stå på 
stand, forbrukertjenester og lignende. Servicetorget skal være kommunens portal der informasjonen 
strømmer igjennom, men med gjennomføring av nedbemanning vil det bli vanskelig å ivareta 
saksbehandlingsavdeling og kun utføre spesialisttjenestene.  
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Vaksinasjonskontor 
Ønskes lokalisert i servicetorgets 2. etasje og forventes å få 800 besøkende som vil gi merarbeid i 
forbindelse med timebestilling, mottakelse og noe ettersyn etter at vaksinen er satt. For 
servicetorget vil dette føre til en anslått merutgift på  kr 30 000. 
 
Vikarutgifter kortidsfravær 
Etter flytting av sentralbordet til Rådhuset vil det, for å ivareta tjenesten på en tilfredstillende måte, 
være nødvendig å leie inn hjelp ved sykefravær kr 15 000 
 
Avsluttende kommentarer  
 
Servicetorget  har nå bygd opp tjenesten i 2 ½ år, der det  stadig har blitt tilført nye oppgaver for å 
øke servicegraden til brukerne. Dette er blitt svært godt mottatt av innbyggerne. De ansatte har bygd 
opp en bred grad av kompetanse for alle tjenester i Molde kommune. 
Rådmannen har funnet det nødvendig å styrke servicetorgets ramme med kr. 500 000 i 2007 og de 
påfølgende år i økonomiplanperioden. Dette for unngå nedbemanning med de følger dette vil få for 
virksomheten.  
Rådmannen legger derfor til grunn at de oppgaver som inngår i servicetorgets basisfunksjoner blir 
opprettholdt i 2007.  
Det vil likevel bli nødvendig å redusere utgiftene slik de er etablert i 2006 med ca. Kr. 240 000. 
Virksomheten har en utfordring å få dette til uten at hovedprofilen i aktiviteten blir endret. 
 
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å redusere ressursene til servicetorget med 0,2 mill. kroner. 
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11.10  Skoleavdelingen 
 
Skoleavdelingen administrerer: 

• 12 grunnskoler 
• 7 barneskoler 
• 2 ungdomsskoler 
• 3 kombinerte barne- og ungdomsskoler 

Til  sammen utgjør elevtallet ved skolene 3231 elever. 
 
I tillegg administrerer skoleavdelingen: 

• Skolefritidsordningen i kommunen med tilbud for 754 barn 
• Molde Voksenopplæringssenter  
• Logopedtjenesten 
 

Skoleavdelingen har ansvaret for å legge til rette for følgende tjenester: 
• Et godt og tjenlig grunnskoletilbud til elever fra 6-16 år 
• Tilpasset tilbud til funksjonshemmede elever i grunnskolen 
• Tilbud om skolefritidsordning (SFO) 
• Opplæringstilbud til ulike grupper voksne 
• Gi kompetanseheving til lærere og andre ansatte i samsvar med læreplanene 
• Tilrettelegge for utvikling av lærende skoler 
 

Ramme for budsjett og økonomiplan 2007-2010. 
 
Hele kroner i 2007 priser 

Skoleavdelingen Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007
Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Netto driftskostnader 170 147 600 174 086 134 172 860 000 172 860 000 174 910 000 174 910 000
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 3 938 534 1 401 232
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 289 000
Spesiell prisvekst strøm 18 500
Rammetilpasninger
MIO effektivisering 1% -1 858 149
Kompetanseutvikling del av kunnskapsløftet 
kommunal andel tot. 750.000,- jfr. vedtak 
formannskapsmøte 6 sept. 05 (500.000,- bevilget i 
2006) -250 000 -250 000
Driftskostnader ut over rammen, lagt inn 6 mill. i 
2006 (virkning i 2007 er på 4 mill. derfor reduseres 
med 2 mill. i 2007) -2 000 000
Inndekking av merforbruk 2005 -1 500 000 1 500 000
SPK nedsatt fra 11,12% til 9,9% - medfører en 
kostnadsreduksjon -1 300 000
Statsbudsjettet: Kunnskapsløftet lagt inn 2 mill i 
2006, trekker ut kr. 800.000,- i år -800 000 -1 200 000
Statsbudsjettet: Innlemming av øremerket tilskudd til 
minoritetsspråklige elever i grunnskolen 2 516 000

Statsbudsjettet: Opplæringsansvar etter 
opplæringsloven av  beboere i institusjon er flyttet til 
den fylkeskommunen hvor institusjonen holder til. -243 000
Kommunestyrevedtak 14.desember: 
Rammeøkning: rammetimetall, leksehjelp, 
funksjonshemmede i SFO (redusert egenbatling) 2 500 000 3 500 000
Avrunding 283
Sum 174 086 134 172 860 000 172 860 000 174 910 000 174 910 000 176 410 000
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Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme. 
 
Grunnskoleundervisning: 
 
I Molde kommune har vi 12 grunnskoler med 3231 elever og ca. 360 tilsatte: 
 

Skoler Tall elever 
Kvam 272 
Sellanrå 340 
Langmyra 526 
Nordbyen 311 
Kviltorp 368 
Kleive 85 
Bolsøya 57 
Skjevik 211 
Sekken 24 
Vågsetra 289 
Bekkevoll 410 
Bergmo 338 
Totalt 3 231 

 
Elevtallsutviklingen har over tid vært stabil, men vi har en  forskyving av elevtallet fra barnetrinnet 
til ungdomstrinnet. Elevtallsutviklingen i kommunen de kommende årene viser i hovedsak en 
videreføring på dagens nivå, men en viss nedgang fra 2008. 
 

Dato. Barnetrinn Ungdomstrinn Samlet 
elevtall 

01.10.06 2 304 928 3 231
01.08.07 2 233 1 008 3 241
01.08.08 2 122 1 029 3 151

 
Prognosen er basert på elev/klasselister ved skolestart høsten 2006 samt oversikt over fødselstall 
registrert etter bostedsadresse og dermed nærskole pr. 01.01.06. 
 
Gjennomgang av nøkkeltall (kostra) viser at det er en betydelig variasjon mellom sammenlignbare 
kommuner på ulike måleindikatorer.  Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, pr. innbygger 6-
15 år varier slik mellom aktuelle kommuner: 
 

Kommuner Netto driftsutgifter pr. 
innbygger 6-15 år 

Molde 59. 812,-
Porsgrunn 62. 164,-
Sarpsborg 64. 031,-
Ålesund 59. 590,-
Gj.snitt gr. 13 60. 812,-
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Logopedtjenester:  
Ca 100 barn/elever i forskole og skole får oppfølging av 1,8 årsverk. 
 
Skolefritidsordning:  
Det blir gitt skolefritidstilbud til alle elever på 1. til 4. årstrinn ved 10 av barneskolene i kommunen. 
Ca 750 barn og 46 årsverk. Det er store utfordringer på dette feltet med økt krav til inntjening 
samtidig som barnetallet/brukertallet går ned. 
 
Fosterhjemsplasserte barn: 
Molde kommune har pr. dato i alt 16 barn fosterhjemsplassert i andre kommuner, skoleavdelingen 
dekker opplæringskostnadene for disse elevene. I tillegg kjøper Molde kommune for inneværende 
skoleår, 7,6 plasser for 9 elever ved Tøndergård skole. 
  
Molde voksenopplæringssenter:  
Senteret gir  undervisning til ulike grupper voksne og selger tjenester til andre. Senteret dekker 3 
hovedområder der det høsten 2006 er følgende aktivitet: 

• Ordinær grunnskoleundervisning for voksne, 16 elever. 
• Spesialundervisning for voksne ( inkl logopedi ) 102 elever. 
• Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, 94 deltakere. 

 
Skolevurdering: 
Forskrift til Opplæringsloven §1-2 slår fast at skolene jevnlig skal vurdere i hvilken grad 
organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen medvirker til å nå fastsatte mål i 
læreplanen.  
 
Pedagogisk utviklingsarbeid. 
Fra høsten 2006 startet innføringen av en ny reform i grunnopplæringen, Kunnskapsløftet.  
Skoleavdelingen arrangerer egne etter- og videreutdanningskurs for lærere og skoleledere i fagene 
naturfag, matematikk, norsk som 2.språk, læringsstrategier og skoleledelse.  I tillegg deltar både 
lærere og skoleledere på etter- og videreutdanning på høyskoler og universitet.   
Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring. 
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Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier for 2007-2010 
 
Strategi 2.3.5:  Utvikle mangfold og valgfrihet i tjenestetilbud. 
Mål: Gi funksjonshemmede elever et reelt SFO-tilbud mellom 5.-7. trinn. 
Tiltak:  Redusert betaling for tilbudet.  Kostnad 2007: kr. 60.000,-  
 
Strategi 3.1.2:  Sørge for at tilgangen til kommunale tjenester blir likeverdige for alle 
brukergrupper. Tiltak:  Opprettholde dagens leirskoletilbud, kostnad 2007:  kr. 100.000,-    
 
Strategi 3.1.3:  Molde kommune skal utvikle og iverksette forebyggende tiltak som kan hindre 
problemutvikling hos barn og unge. 
Tiltak: Videreføre leksehjelp som medfører en  kostnad 2007: kr. 125.000,-   
Tiltak: Oppstart av innføringsklasse for fremmedspråklige kostnad 2007:  kr. 131.000,-. 
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Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen 
 
 Hele kroner i 2007 priser 

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010
Omdisponering av ramme og tiltak for å komme 
på rammen 
Reduksjon i rammetimetallet (01.08.06) 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Salg av tjenester 500 000 500 000 500 000 500 000
Reduksjon i skoleadmin. 300 000 730 000 730 000 730 000
Omlegging av leirskole 100 000 100 000 100 000 100 000
Reduksjon i kjøp av tj. andre kommuner 110 000 110 000 110 000 110 000
Reduksjon i ramme assistenter 275 000 660 000 660 000 660 000
Reduksjon i morsmålopplæring 94 000 94 000 94 000 94 000
Frafall av husleie tannhelsetjen. Lokalitetene går til 
økt areal per elev (kvalietsøkning) -292 000 -585 000 -585 000 -585 000
Kleive grendahus, ny leieavtale -300 000 -300 000 -300 000 -300 000
Spesialundervisning og fosterhjemsbarn, anslått 
underskudd 06 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000

Tiltak som ønskes inn i rammen
Assistentressurs 275 000 660 000 660 000 660 000
Vikarbudsjett ungdomsskolene 300 000 300 000 300 000 300 000
Innføringsklasse fremmedspråk 131 000 502 000 502 000 502 000
Salg av tjenester 500 000 500 000 500 000 500 000
Leirskole 100 000 100 000 100 000 100 000
Styrking leirskole 400 000 400 000 400 000 400 000

 
Tiltak for å komme på ramme: 
 
Reduksjon i rammetimetallet 01.08.06 og 01.08.07 
Siden en så stor del av budsjettet er lønn, vil en vesenlig del av reduksjonen bli tatt ut i form av kutt 
i rammetimetallet. Kutt i rammetimer med virkning fra og med 01.08.06 videreføres, dette vil gi en 
innsparing på kr. 4.000.000.  
 
Konsekvens 
Grunnskolen i Molde kommune har de siste årene arbeidet målbevisst med å følge opp nye mål og 
rammer for opplæringen.  Et vesentlig tiltak i denne sammenheng er oppløsning av klasser og 
etablering av pedagogisk forsvarlige grupper i henhold til bestemmelser i opplæringsloven. 
Ved en eventuell videre reduksjon av rammetimetallet fra høsten 2007, i størrelsesorden ca.11 
stillinger, vil Molde kommune ha redusert pedagogbemanningen med nærmere 25 stillinger i løpet 
av to skoleår.  Konsekvensen vil bli mindre grad av tilpasset opplæring blant annet gjennom 
omlegging til større grupper, overgang til mer bruk av studietid der en lærer har ansvar for flere 
grupper, og i økende grad vektlegging av formidlingsundervisning i storgrupper.  
Arbeidssituasjonen for elever og tilsatte blir mer krevende, og det kan føre til andre utfordringer på 
personalsiden som økt sykefravær, og  eventuelt problemer med rekruttering av personale. 
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Salg av tjenester: 
Vi har 2 hele logopedstillinger i kommunen.  Disse stillingene er knyttet til drift/oppfølging i 
skolene og barnehagene. Vi vet at behovet for slik oppfølging i andre kommuner er vesentlig, men 
det vil bli en utfordring å få solgt tjenester tilsvarende en stilling. Innsparing kr. 500.000,- pr. år. 
Konsekvens 
Uhelding både for oppfølging av elever med denne type behov i kommunen og personalmessig.  De 
som er tilsatt i de aktuelle stillingene i dag, er ikke forespeilet arbeidsoppdrag i andre 
kommuner/institusjoner.  
  
Reduksjon i skoleadministrasjonen fra 1. juli 2007. 
Bortfall av en hel stilling vil føre til innsparing av kr. 300.000,- for 5/12. 
Konsekvenser: 
Kapasiteten for oppfølging av skolesektoren i kommunen blir betydelig redusert. 
 
Gradvis omlegging av leirskoleordningen 
Budsjettåret 2005 hadde kommunen en utgift på dette tiltaket på ca. kr. 512.000,- tilskuddet fra 
staten utgjorde 159. 411,-  Ved en gradvis overgang til selvbergingsleirskole legger en opp til en 
innsparing på kr. 100.000,- i 2007. 
Konsekvenser 
Oppfølging av tiltaket kan bli vanskeliggjort p.g.a. langsiktige kontrakter.  Det kan også bli en 
utfordring å skape engasjement og interesse i skolene for oppfølging av en ordning som vil kreve 
økt innsats og ressurser ved den enkelte skole.   
 
Reduksjon i kjøp av tjenester fra andre kommuner 
Ved en prosentvis reduksjon i rammetimetall for elever i skolene i Molde kommune, er det rimelig 
at den samme reduksjonen blir iverksatt i forhold til elver som er i fosterhjem i andre kommuner. 
Med utgangspunkt i budsjettert kostnad i 2006 vil en 5% reduksjon føre til en innsparing på kr. 
110.000,- 
Konsekvenser: I mindre grad tilpasset opplæring for aktuelle elever. 
 
Reduksjon i rammen for assistenter i skolen og SFO 
Ved bortfall av en stilling for skoleassistent og en stilling for ekstra assistent i SFO vil en få en 
innsparing i 5/12 tilsvarende kr. 275.000,- 
Konsekvenser: 
Dette er stillinger som for en stor grad blir knyttet opp mot elever med spesielle behov.  Ved en 
reduksjon i denne ressursen, vil de aktuelle elvene få dårligere oppfølging og tilrettelegging i sin 
skolehverdag.  Samtidig vil større vansker for disse eleven med å mestre sin dag, føre til en mer 
utfordrende situasjon for andre elever. Situasjonen for tilsatte blir samtidig mer utfordrende og 
krevende. 
 
Reduksjon i morsmålsopplæring 
De senere årene har vi hatt en gradvis overgang fra egne morsmållærere til en oppfølging gjennom 
tilsatt personale ved den enkelte skole.  Ressursbruken blir integrert i den vanlige driften, og samlet 
utgift bli redusert med kr. 94.000,- 
Konsekvenser: 
Økt mottak kan øke behovet for tilsetting av personale med spesifikk morsmålkompetanse, som 
ikke er tilgjengelig ved den enkelte skole og som bør ha en sentral koordinering. 
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Frafall av husleie tannhelsetjen. Lokalitetene går til økt areal per elev (kvalietsøkning) 
Ved utflytting av tannhelsetjenesten ved Sellanrå og Bergmo skoler fra medio 2007 mister 
avdelingen inntekter på kr. 292. 000,- i kommende budsjettår.  Og kr. 584.000,- for senere år. 
Konsekvenser: 
Tap av leieinntekter utløser behov for kutt i avdelingens drift, som igjen fører til økte utfordringer 
for skolene. 
 
Kleive grendahus, ny leieavtale 
Kleive skole ble åpnet i januar 2006.  Som en del av skolens læringsareal har en lagt inn vesentlig 
bruk av grendahus og idrettshall.  Denne kostnaden har ikke tidligere vært inne i avdelingens 
budsjett. 
Konsekvenser: 
Økte kostnader fører til redusert ramme for oppgaveløsning. 
 
Spesialundervisning og fosterhjemsbarn 
Vi har forholdsvis mange barn i fosterhjem i andre kommuner , og dette er en situasjon som er 
vanskelig å forutse.  Vi har også flere elever ved Tøndergård skole enn hva som er tatt høyde for i 
budsjettet for inneværende år.  I samband med budsjettet for 2007, ønsker en å øke rammen for 
disse to tiltakene for å kunne oppnå balanse i driften.  Dette resulterer i en omprioritering av 
ressurser fra andre tiltak i skolen, over til spesialundervisning og fosterhjem med kr. 1.600.000,- 
som for øvrig er det samme som forventet merforbruk av tiltakene for 2006. 
 
 
Tiltak som ønskes inn i rammen: 
 
Rammetimetall 
Opprettholde rammetimetallet på dagens nivå, reduksjon av 11 stillinger fra 1. august 2007 blir ikke 
gjennomført. 
 
Assistentressurs. 
En opprettholder rammen for assistentressurs i skole og SFO, kr. 275.000,- 
 
Vikarbudsjett ungdomsskolene. 
Behov for styrking av vikarbudsjettet for ungdomsskolene, kr. 300.000,- 
 
Innføringsklasse fremmedspråklige. 
En utvikler dette tilbudet ved Sellanrå skole med oppstart(delvis) høsten 2007, kr. 131.000,- 
 
Salg av tjenester 
En utsetter gjennomføring av dette tiltaket til nødvendig kompetanse er tilsatt/utviklet ved skolene, 
kr. 500.000,- 
 
Leirskole 
En vurderer at det er ønskelig å fremme en egen politisk sak knyttet til kommunen sin oppfølging 
av gratisprinsippet,  leirskoletilbudet representerer i denne sammenheng en spesiell utfordring.  I 
første runde er det viktig å opprettholde dagens ramme, tilsvarende kr. 100.000,-   
Avdelingen vil trenge en styrking utover dagens budsjettramme, med ca. kr. 400.000,- for å kunne 
oppfylle et reelt gratis leirskoletilbud for kommunens elever. 
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Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
På sikt vil en få en viss reduksjon i elevtallet, og dette rekner en med vil føre til en forholdsmessig 
reduksjon i driften på området.  Videre vil  prioritering på ulike områder føre til økte eller reduserte 
kostnader, dette kan gjelde tiltak som leksehjelp, leirskole og lærlinger. Øremerkede tilskudd 
knyttet til oppfølging av elever med fremmedspråk (flyktninger og arbeidsinnvandring), er fra 2007 
innlemmet i kommunens frie inntekter. Grunnlaget for utregning av tilskuddet er basert på 
situasjonsgrunnlaget fra 2004. Dette  kan bli en utfordring ut i perioden da kommunen har besluttet 
bosetting av flyktninger.  
 
 
Avsluttende kommentarer  
 
Gjennom 2006 har Molde kommune startet på en omfattende og utfordrende prosess i forhold til 
hvordan vi kan utvikle Molde-skolen, både innholdsmessig og organisatorisk.  Skolene opplever at 
vi er i ferd med å sette oss mål og retning for videre utvikling, samtidig som rammer/muligheter for 
utvikling er under press. Dette er en utfordrende situasjon, og mange ser det slik at vi nå har nådd 
en smertegrense. Ulike parametere viser at Moldeskolen er en effektiv skole, med snittkostnader på 
eller under snittet for kommunegruppe 13.  
 
Når skoleområdet likevel får en såpass sterk reduksjon i sine rammer for 2007, skyldes dette flere 
forhold. For det første er det et etterslep på tidligere innsparingspålegg som ikke er blitt fulgt opp. 
Dernest er det en følge av underskuddet i 2005, hvor området må dekke inn 1.5 mill. kroner. Og 
endelig slår effektiviseringspålegget  budsjettvedtaket ut med 1.8 mill. kroner. 
 
I skolesjefens prioriteringsliste over tiltak ut over rammen blir reduksjonen i rammetimetallet fra 01 
08 07  som har en helårsvirkning på 5.560 mill. kroner, pekt på som det mest utfordrende tiltaket. 
For 2007 vil dette tiltaket ha en effekt på 2.316 mill. kroner.  
Rådmannen er enig i at skolene nå blir satt under økonomisk press, men har likevel ikke sett noen 
mulighet til å utvide rammen for området. 
 
  
Det må også nevnes at  omleggingen av finansieringsordningen for minoritetsspråklige elever 
representerer en vesentlig usikkerhetsfaktor.  Også reduksjonen i rammeoverføringene som et 
resultat av overføring av ansvaret for opplæring av elever i institusjoner til aktuelle 
fylkeskommuner, ser ut til å slå negativt ut for Molde kommune. 
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å styrke skoleområdet med 2,5 mill. kroner som skulle brukes til 
rammetimetall, leksehjelp og funksjonshemmed SFO, red.kost. Helårsvirkningen på totalt 6 mill. 
kroner i planperioden 2008 – 2010 ble finansiert ved økt kommunesatsing. 
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11.11   Barnehageavdelingen 
 
Avdelingens tjenester og oppgaver er knyttet til all barnehagevirksomhet i kommunen; både 
kommunal, annen offentlig og privat drift. Fra januar 2007 omfatter dette totalt 32 barnehager. 
 
Kommunen er både barnehagemyndighet og barnehageeier.  
 
Avdelingen har ansvar for å: 
• Ivareta kommunens plikt til full barnehagedekning. 
• Ivareta kommunens overordnete rolle i forhold til kvalitetsutvikling i barnehagene 
• Ivareta forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd 
• Ivareta kommunens rolle som tilsynsmyndighet for all barnehagevirksomhet. 
• Samordne opptak mellom samtlige barnehager i kommunen 
• Godkjenne barnehager 
• Gi veiledning og rådgivning til publikum, utbyggere, private eiere og samtlige styrere 
• Drifte 10 kommunale barnehager i tråd med brukernes behov 
  
 
Rammen for budsjett og økonomiplan 2007-2010. 
 
Hele kroner i 2007 priser 

Barnehager Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007
Økonomiplan 
2008

Økonomipla
n 2009

Økonomipla
n 2010

Netto driftskostnader 7 852 491 6 646 000 6 646 000 6 698 000 6 698 000
Barnehager 6 532 000
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 1 070 491 380 854
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 12 000

Spesiell priskompensasjon - 
funksjonhemmede barn i private barnehager 123 863
Rammetilpasninger
MIO effektivisering 1% -71 335
Inndekking av merforbruk 2005 -52 000 52 000
Nye spebarnsplasser (k-sak 62/06) 250 000
Full barnehagedekning 1 000 000
Kvalitetsutvikling 100 000
Økte skjønnsmidler -2 700 000
Avrunding 127
Sum barnehage 7 852 491 6 646 000 6 646 000 6 698 000 6 698 000 6 698 000
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Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme. 
 
Dekningsgrad og ventelister: 
 
Pr. 07.07.06 har Molde kommune følgende dekningsgrad (KOSTRA): 
 

1-5 år 0-5 år 1-2 år 3-5 år 0 år 
80,5% 67,7% 61,1% 93,8% 1,1% 

 
Pr. 20.09.06 har barn i kommunen barnehageplass slik: 
 
OPPHOLDSTID KOMMUNALE 

BARNEHAGER 
ORDINÆRE 
IKKE- 
KOMMUNALE 
BARNEHAGER 

PRIVATE 
FAMILIEBARNEHAGER 

TOTALT 
ANTALL 
BARN 

Under 41 t/u 36 79 8 123 
41 t/u eller mer 375 693 16 1084 
TOTALT 411 772 24 1207 
 
 
Pr. 20.09.06 har kommunen følgende venteliste: 
 
 F. 2006 F. 2005 F. 2004 F. 2003 F. 2002 F. 2001 F. 2000 SUM 
ANT. 
BARN 

7 39 25 3 5 2 0 81 

 
I tillegg er det innkommet søknad fra 23 barn som har behov for plass etter 20. september 2006, 
totalt 104 barn. 
 
Plikt til full barnehagedekning: 
Det vises til formannskapssak 124/06 ”Full barnehagedekning. Oppretting av nye 
barnehageplasser” hvor det legges opp til utvidelse ved Kvam, Barnas Hus og Hauglegda 
barnehager, totalt 36 plasser.  
 
Som det går fram av ventelistene er det ytterligere behov for ca. 60 barnehageplasser for å innfri 
løftet om full barnehagedekning. Det er svært unge søkere som nå har behov for barnehageplass 
(født i 2004-05-06). For å dekke disse barna sine behov er det viktig å legge til rette for egne 
småbarnsgrupper i aldersgruppen 0-2 år. 
Barnehageavdelingen har fått 1 mill kr. for å legge til rette for dette. 
 
Kvalitetsutvikling: 
Ny lov om barnehager trådte i kraft 01.01.06. Ny forskrift om rammeplan for barnehagenes innhold 
og oppgaver trådte i kraft 01.08.06. 
Kommunen har en overordnet rolle når det gjelder gjennomføring og implementering av ny 
rammeplan og kvalitetsutvikling i samtlige barnehager i kommunen. 
Barnehageavdelingen har satt av kr. 100.000 i budsjettet for 2007 til å ivareta 
kvalitetsutviklingsarbeidet. 
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Kommunens rolle som godkjenningsmyndighet, tilsynsmyndighet og som veiledende instans: 
Fra og med januar 2007 vil det totalt være 32 barnehager i Molde. I perioden 2004-2006 har totalt 8 
barnehager fått nye godkjenninger. Ved barnehageutbygging er det stort behov for veiledning i 
forbindelse med prosjekt og godkjenningssøknader 
 
Barnehageavdelingen har mye kontakt både med publikum, styrere og eiere. Pågangen er svært stor 
spesielt i forbindelse med hovedopptak av barn til barnehagene. 
Avdelingen har også henvendelser i forbindelse med sin rolle som tilsynsmyndighet. 
 
Samordnet opptak: 
Kommunen legger til rette for samordnet opptak av barn til barnehagene i tråd med 
barnehagelovens § 12. Dette arbeidet er gjort i nært samarbeid med representanter fra de ulike 
eiertypene. Samordnet opptak i Molde fungerer godt. 
 
Drift av kommunale barnehager: 
Barnehagesjefen er inntil 01.01.07 resultatansvarlig for drift av de kommunale barnehagene. Fra 
nyttår overføres resultatansvaret til enhetslederne. 
 
  
  
Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier for 2007-2010 
 
Strategi 1.1.2: Full barnehagedekning, flere småbarnsplasser. Kostnad: ca. 1 mill 
 
Strategi 3.1.3/4.2.2 Kvalitetsutvikling. Kostnad: ca.100 000.- 
 
Strategi 1.1.2: Tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne/spesialpedagogisk hjelp. Kostnad: 
ca. 500 000.- 
 
Strategi 1.1.2/3.1.2: Fleksibel åpningstid . (Utvides 1t/dag en gruppe i hver barnehage: 0700 - 
1700) Kostnad: ca. 360 000.- 
 
Strategi 3.1.2: Tilrettelegge barnehagetilbud for turnusansatte/kveldsåpent ved en barnehage 
(utvidet åpningstid ca.kl.1630 – 2000). Kostnad: ca. 200 000.- 
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Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
 
Hele kroner i 2007 priser 

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010
Omdisponering av ramme og tiltak for å 
komme på rammen 

Tiltak som ønskes inn i rammen 
Strg 1.1.2: Barn med nedsatt funksjonsevne 500 000 500 000 500 000 500 000
Strg 1.1.2/3.1.2: Fleksibel åpningstid 360 000 360 000 360 000 360 000
Strg 3.1.2: Kveldsåpent en bhg 200 000 200 000 200 000 200 000

 
 
 
Tiltak som ønskes inn i rammen: 
 
Barn med nedsatt funksjonsevne:  
Strategi 1.1.2:Styrking av tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne/spesialpedagogisk hjelp 
Det viser seg at rammen for tiltak til barn med nedsatt funksjonsevne/spesialpedagogisk hjelp ikke 
er tilstrekkelig i forhold til sakkyndig dokumentert behov. (Det vises til formannskapets sak 23 – 
31/06 ”Klage på tildeling av ressurser til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage 2006/2007” 
og klager på tildeling av ressurser til spesialpedagogisk hjelp). Ressursmangel berører tilbud til barn 
som i særlig grad er avhengige av ekstra stimulering og støtte. Vi vet at tidlig hjelp og stimulering 
er svært viktig og har positiv effekt spesielt for disse barnas utvikling. Kr. 500.000,- 
 
Fleksibel åpningstid 
Strategi 1.1.2/3.1.2 Fleksibel åpningstid, kr 360.000 
 
Kveldsåpen barnehage  
Strategi 1.1.2/3.1.2: Fleksibel åpningstid, kr. 200.000 
 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
 
For å kunne imøtekomme plikten om full barnehagedekning innen utgangen av 2007, må det tilbys 
flere barnehageplasser i Molde.  
 
Pr. september 2007 er det 81 barn på venteliste til barnehageplass. 71 av disse er i aldersgruppen 
under 3 år. Ventelistene endres kontinuerlig og allerede nå er det søkt om plass for totalt 104 barn i 
løpet av høsten/nyåret. 
 
De planlagte tiltakene for utvidelse på totalt 36 plasser ved Kvam, Barnas Hus og Hauglegda 
barnehager er ikke tilstrekkelig for å nå full barnehagedekning i Molde kommune. Ventelistene 
endres kontinuerlig, men dagens bakgrunnstall tilsier at i tillegg til nevnte 36 plasser må kommunen 
også legge til rette for ca. 60 nye plasser i 2007 for å nå målet. 
Tiltakene vil kreve midler til drift i 2007 og det er satt av 1 million til dette formålet. 
 

                                                             
Molde kommune – Budsjett og økonomiplan 2007-2010 

   



 83

Hvilke driftsutgifter de nye konseptene vil få, er det for tidlig å konkludere på nå. Tidligere har vi 
anslått en merkostnad utover foreldrebetaling og statstilskudd for drift på ca. kr. 250 000.- for 9 
småbarnsplasser.  
Det er svært få kommuner som gjennom rapporteringen den 20.09.06 oppga at de ikke ville nå full 
barnehagedekning innen utgangen av 2007. I nasjonal sammenheng er det få plasser som mangler i 
Molde, og kommunen bør kunne nå målet i løpet av 2007.  
Dersom det viser seg vanskelig å kunne tilby plasser i permanente lokaliteter, bør det legges opp til 
permanente plasser i midlertidige lokaler. 
 
 
Avsluttende kommentarer  
 
Rådmannen vil innenfor barnehageområdet ha hovedfokus på at kommunen skal oppnå full 
barnehagedekning i løpet av 2007. Samtidig skal kommunen gjennomføre den kvalitetsutviklingen 
på tjenesten som er en forutsetning i det ”barnehagekløftet” som nå pågår. 
 
Vi har fortsatt noen uløste utfordringer når det gjelder lokalisering av de nye tiltakene. Imidlertid er 
finansieringen på plass, og vi regner med at vi også skal finne de praktiske løsningene. 
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11.12  Helseavdelingen 
 
Helseavdelingen har ansvaret for kommunens:  
• Legetjenester, herunder fastlege, tilsynslege og legevakt 
• Miljørettet helsevern, herunder hygieneingeniørens arbeid og reisevaksinasjon 
• Fysioterapitjeneste, herunder offentlige og private tjenester 
• Ergoterapitjeneste   
• Somatiske rehabiliteringsteam  
• Koordinator for psykisk helsearbeid, herunder rehabiliteringsteam for psykisk helse og flere 

prosjekt 
• Partnerskap for folkehelsearbeid/folkehelsekoordinator 
 
 
Rammen for budsjett og økonomiplan 2007-2010 
 
Hele kroner i 2007 priser 

Helseavdelingen
Budsjett 
2006 Ramme 2007

Budsjett 
2007

Økonomipla
n 2008

Økonomipla
n 2009

Økonomipla
n 2010

Netto driftskostnader 23 782 742 24 287 000 24 287 000 24 187 000 25 137 000
Fellestjenester 1 555 100

Legeavtaler 9 765 200

Legekontor Skåla 143 000

Legekontor Kleive 250 000

Legekontor Kvam 247 900

Legevakt og syketransport 3 149 200

Fysio- og ergoterapi 6 961 600

Fysiorehabiliteringsteam 1 143 500

Psyk rehabiliteringsteam -16 200
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 306 512 109 049
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 47 600
Spesiell priskompensasjon - leger,fysio-
ergoterapauter, AMK 276 930 269 930
Spesiell prisvekst strøm 21 400
Rammetilpasninger
MIO effektivisering 1% -253 355
Drift Råkhaugen - helsedelen (forskyves til 2009) om 
Råkhaugen åpnes som egen institusjon 1 000 000
Økt egenandel pasientskadeerstatning (finansieres 
med økt rammetilskudd i 2006) 159 000
Stimuleringstiltak for ny fastlege på Skåla 150 000 -100 000 -50 000
Avrunding 635
Sum 23 782 742 24 287 000 24 287 000 24 187 000 25 137 000 25 137 000

 
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme 
 
Legetjenester, herunder fastleger, tilsynsleger og legevakt 
20 fastleger og en til to turnusleger arbeider ut fra seks legekontor. Tre av disse drives av 
kommunen, Kvam, Skåla og Kleive. Alle legene er tilpliktet tilsynslegearbeid ved institusjoner, 
skoler, helsestasjoner med mer, med til sammen 3 årsverk fordelt på 33 deltidsstillinger. Et økende 
antall personer ønsker fastlege i Molde. I oktober 06 er det 25.600 personer på listene til Moldes 
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fastleger. I 2007 må vi øke fastlegekapasiteten med ett årsverk.  Alle legene deltar også i 
døgnkontinuerlig legevakt. Det er ønsker om å utrede en interkommunal legevaktordning. 
 
Nytt tiltak: Stimulering av ny fastlege lagt til Skåla. Molde har et akutt behov for økt 
fastlegekapasitet. Gjennom 2006 var det periodevis kun en liste åpen og det var en underdekning på 
listeplasser på ca 300, det vil si at legene hadde 300 flere på listene sine enn det de egentlig skulle 
ha. Tiltak er satt i verk for å få en ny fastlege inn. Men for å gjøre denne stillingen attraktiv og sikre 
søkere, må kommunen i en periode sikre legen arbeidsoppgaver og lønn. Kostnad –07 kr 150.000,- 
som reduseres til kr. 50.000,- i 2008 for så å falle bort i 2009. 
 
Miljørettet helsevern, herunder reisevaksinasjon 
Inkluderer tilsyn med skoler, barnehager, svømmebasseng, kroppspleiesalonger med mer og 
vurdering av utslippsaker og plan-/byggesaker med tanke på miljø, tilgjengelighet og helse. Etter 
planen skal alle skoler og barnehager tilses i løpet av en fire-årsperiode. 
 
Vaksinasjonskontoret står for vaksinering og rådgiving av utenlandsreisende og hadde 784 
konsultasjoner i 2005. Videre gjennomfører kontoret tuberkoloseundersøkelser av utlendinger og 
smitteoppsporing. Antall vaksinasjoner er økende og åpningstida er økt i 2006, ytterligere økning 
vurderes for 2007. 
 
Fysioterapitjenester, herunder offentlige og private tjenester 
Det er rundt 15 årsverk privat fysioterapi med driftsavtale med kommunen knyttet til seks 
fysikalske institutt. I tillegg er det flere fysioterapeuter uten driftsavtale i kommunen. Disse har ikke 
trygderefusjon for sine tjenester og mottar ikke kommunal støtte.  Innen kommunal fysioterapi er 
det 2,5 årsverk knyttet til barn og personer med psykisk utviklingshemming ved Enensenteret. Det 
er rundt 7 årsverk knyttet til voksne og eldre med baser på sykehjemmene. Det er lite driftsdata å 
hente nå, men innføringen av elektroniske pasientjournalsystem vil bedre dette. 
 
Ergoterapitjenester 
1,3 årsverk er knyttet til barn og 1,3 årsverk til voksne og eldre. Hjelp til tilrettelegging og daglig 
mestring av eget liv er hovedarbeidsområdet. 
 
Somatisk rehabiliteringsteam 
Teamet arbeider for å øke graden av mestring og selvstendighet og har base på Bergmo 
omsorgssenter og sjukeheim og består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Det er stort 
behov for tjenesten og ønskelig med andre lokaler. 
 
Koordinator for psykisk helsearbeid 
Herunder rehabiliteringsteam for psykisk helse og flere prosjekt 
Opptrappingsplanen for psykisk helse administreres herfra. Det foreligger en egen plan for området 
som nå er under revisjon. Tverrfaglig team for psykisk helse er et nytt tiltak rettet inn mot ungdom 
og voksne med psykiske vansker. Egne kurs i depresjonsmestring og veiledning administreres også 
herfra. Et eget to-årig prosjekt innen fysisk aktivitet og psykisk helse er startet opp.  
 
Partnerskap for folkehelsearbeid / folkehelsekoordinator 
Partnerskap for folkehelse/God helse har medført flere nye tiltak. Det største er Aktiv på dagtid som 
aktiviserer/trener ca 100 personer som mottar trygd inntil fire dager i uka. Innsatsområdene for 
folkehelsesatsningen er fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, rus og psykisk helse. Dette er en 
tverrfaglig satsning, og det er nedsatt et eget folkehelseutvalg bestående av representanter fra de 
fleste avdelinger.  
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Av andre tiltak som er startet er "Stikk ut fra barnehagen", fokus på kost i barnehagene og 
samarbeid med skolene om tilpasset fysisk aktivitet. Det jobbes også med tilbud om friskt vann til 
alle skoleelever i kommunen, lavterskel fysisk aktivitet for ungdom og rusforebyggende arbeid 
("Krus").  
Folkehelsekoordinatorstillingen finansieres delvis av Møre og Romsdal fylke gjennom Partnerskap 
for folkehelse. En utvidelse av Aktiv på dagtid geografisk, og når det gjelder mangfold av 
aktiviteter, vil medføre økte utgifter.  
  
 
Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier for 2007-2010 
Avdelingen har ingen strategiske delmål som påfører avdelingen merkostnader i 
økonomiplanperioden 
 
 
 
Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
 
Hele kroner i 2007 priser 

Kostnad 
2007 Kostnad 2008

Kostnad 
2009

Kostnad 
2010

Omdisponering av ramme og tiltak for å komme 
på rammen 
Bruk av avsatt overskudd fra 2005 200 000
Styrte vakanser 53 355
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Tilbakeføring midler legevaktformidling 300 000 300 000 300 000 300 000
Utvide "aktiv på dagtid" 100 000 100 000 100 000 100 000

 
 
 
Tiltak for å komme på ramme: 
 
Avdelingen må benytte avsatt overskudd fra 2005, samt vakanser for å komme på ramme. 
 
Tiltak som ønskes inn i rammen: 
 
Tilbakeføring av ikke realisert gevinst ved konkurranseutsetting av legevaktformidlingen. I 
budsjettet for 2006 var det forutsatt en gevinst ved å konkurranseutsette legevaktformidlingen med 
kr 300.000. Denne gevinsten viste seg å være fiktiv, det er lite å hente på å konkurranseutsette 
denne tjenesten og det er gunstigst for kommunen å beholde eksisterende avtale med helseforetaket. 
Kostnad 2007 kr 300.000 
 
Utvide aktiv på dagtid 
Aktiv på dagtid er et tiltak i God Helse satsingen der uføretrygdede og sykemeldte får et tilbud om 
daglig trim og aktivisering. Det sysselsetter nå vel 100 personer. Det er ønskelig å øke dette tilbudet 
til andre deler av kommunen og med flere tiltak. 
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Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
 
Rehabilitering 
Rehabiliteringstjenesten og rehabiliteringsteamet er presset av behovene i pleie- og 
omsorgstjenesten og har behov for bedre plass. Det er også et behov for å øke 
rehabiliteringsplassene i kommunen fra fire til åtte, etablere et dagsenter for rehabiliteringsbrukere 
og det må vurderes å etablere treningsleilighet. Alt dette for å øke personers selvhjulpenhet og 
utsette behovet for hjelp, pleie og tilsyn. I den situasjonen kommunen er i med manglende 
sykehjemsplasser og lokaler, ser vi at dette er vanskelig å få til nå. I første omgang må en utarbeide 
en plan for tjenesten med tanke på en styrking når en kan gjenåpne Glomstua sjukeheim. 
 
Avsluttende kommentarer 
 
Helseavdelingens budsjett for 2007 tar i hovedsak sikte på å videreføre det drifts- og aktivitetsnivå 
som er etablert i 2006. I tillegg er ramma økt med kr. 150 000. dette i den hensikt å legge 
forholdene til rette for å øke antall fastleger i kommunen med ett årsverk. Stillingen vil bli knyttet 
til Skåla legekontor. 
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11.13  Barne- og familieavdelingen 
 
Avdelingens oppgaver er å yte hjelp til barn, ungdom og deres familier, samt å gi råd og veiledning 
til samarbeidspartnere. Fagpersonene er organisert i geografiske områdeteam, som igjen er delt opp 
i lokalteam. Hensikten er at publikum og samarbeidspartnere skal få tilgang på avdelingens 
kompetanse på et tidlig tidspunkt, slik at vi med større sannsynlighet setter inn riktig hjelp til rett 
tid. 
 
Rammen for budsjett og økonomiplan 2007-2010. 
 
Hele kroner i 2007 priser 

Barn og familie Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007
Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Netto driftskostnader 25 319 350 25 401 000 25 401 000 25 401 000 25 401 000

Administrasjon barn og familie 952 200

Forebyggende helsetiltak 5 176 200

Barnevernets gruppe 14 703 800

Tilskuddsbasert syns- og audiopedagog -100

Pp-tjenesten 3 957 100
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 423 862 150 800
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 83 000
Spesiell priskompensasjon - fosterhjem og 
avlastning 106 288 106 288
Spesiell prisvekst strøm 12 200
Rammetilpasninger 
MIO effektivisering 1% -270 718
Avrunding 81
Sum 25 319 350 25 401 000 25 401 000 25 401 000 25 401 000 25 401 000

 
 
 
 
 
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme. 
 
Seksjon for PPT 
• PPT har et bredt nedslagsfelt og arbeider med ca 630 barn og unge (skoleåret 05/06).  Andelen 

av disse over 19 år er 19% (121stk). De tre hyppigste områdene er spesifikke lærevansker(28%), 
psykososiale vansker (23%) og oppmerksomhets-svikt/ADD(10%).   I tillegg arbeides det med 
veiledning til lærere og skolemiljø for å fremme læringsmiljøer i klasser som har utfordringer.  

• Videre har vi fokus på råd, veiledning og bistand i forebyggende arbeid til foreldre, barnehager 
og skoler med barn og unge som har vansker med utvikling, trivsel og opplæring. Vi yter råd og 
veiledning ved behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning  

• PPT yter også tjenester til Aukra, Midsund og Møre og Romsdal fylkes videregående skoler i 
kommunen, samt privatskole(r). 

• Syns- og audiopedagogtjenester gis til alle kommunene i Romsdal. Arbeidet retter seg mot alle 
som skal ha tjenester i fht opplæringsloven. Det er et nært faglig samarbeid med statens 
kompetansesentre for fagområdene. 
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Seksjon for Forebyggende Helsetiltak 
• Helsestasjonsvirksomhet inkludert svangerskapsomsorg. Årskullene i Molde har de siste årene 

variert fra 270 til 310. Helsestasjonene følger opp med tilbud i form av enkeltkonsultasjoner og 
grupper. Det første leveåret har helsestasjonen tilbud om 10 treff for den enkelte, heri er også 
vaksinasjon. Helsestasjonene følger barnet og familien opp i alder etter statlige bestemmelser. 
Tjenestene utføres både fra helsestasjoner, men også på skolene. 

• Jordmortjenesten gir et tilbud til alle gravide, denne tjenesten kan også utføres av lege. 
Jordmødrene våre gir svangerskapskurs og følger opp den enkelte gravide. Det gis særlig 
oppfølging for gravide med spesielle behov eller utfordringer i svangerskapet.  

• Skolehelsetjenesten ytes mot alle elever mellom 1. – 10 klasse i Molde. Tjenesten følger et 
opplegg som er gitt av staten. Videre gis det tilbud til de videregående skolene i kommunen. Det 
ytes en tilleggstjeneste ved alle skolene ved å tilby åpen trefftid for elevene.  

• Helsestasjon for ungdom har sine lokaler i sentrum (Rådhuset). Tjenestene har hatt en jevn 
økning de siste årene fra 620 i 2003 til 950 i 2005. Økningen ser ut til å fortsette også i 2006. 
Tjenestene går i stor grad mot naturlige ungdomsspørsmål som egen og andres fysiske og 
psykiske helse, seksualitet, ANT (alkohol, narkotika og tobakk). Høsten 2006 kan vi igjen tilby 
psykologtjenester, noe det er stor etterspørsel på, men som vi i en lengre periode ikke klarte å 
tilby. 

 
 
Seksjon for Barnevern  

• Barnevernet yter tjenester til ca 200-250 barn og deres familier i løpet av et år. Antall barn 
med hjelpetiltak har blitt redusert betydelig i 2005.  
Antall barn pr 1000 

 
 Med hjelpetiltak Under omsorg 2005 sammenlignet med 2004 

2004=100 
Molde 25,7 7,7 90 
Kristiansund 52,4 12,0 106 
Ålesund 42 10,8 112 
 
• Utviklingen i 2006 tilsier at det har vært en relativ sterk økning i nye henvendelser (meldinger). 

Første halvår var 85 mot 38 første halvår 2005. 
• Arbeidet baserer seg oftest på at barnet/ungdommen og eller dennes familie tar kontakt. 

Barnevernets utfordringer er oftest i det å avklare barnets hjelpebehov og finne løsninger i eget 
familie/nettverk. Ofte kan bakgrunnen for de presenterte problemer være store familiekonflikter, 
med fysisk eller psykisk vold. Det kan være rus og eller psykiske problemer hos foreldre eller 
andre som står barnet nær. Ungdom beskriver ofte problemer i fht foreldre, rus og psykiske 
lidelser. Loven bruker bla. følgende ordlyd om at barnevernet skal yte ”tjenester til barn og unge 
for å sikre at de som lever under forhold som kan være til skade for deres helse og utvikling, får 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.” 

• Barnevernet gir råd og veiledning til foreldre, unge og samarbeidspartnere. Videre gis det hjelp i 
form av konkrete hjelpetiltak inn i familien. Ofte vil barnevernet ha i oppgave å sikre at barnet 
får nødvendig hjelp og bistand fra andre deler i hjelpeapparatet. 

• Loven sier også at barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. I det 
ligger at det skal arbeides og påvirkes til eksempelvis å skape trygge oppvekstmiljø. Det er et 
arbeid barnevernet ikke har klart å avsette tilstrekkelige ressurser. 
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• Barnevernet har i samarbeid med staten startet et prosjekt i den hensikt å prøve ut løsninger som 
kan hindre ungdom i å måtte flytte på institusjon. Prosjektet har navnet U9K. Prosjektet har nå 
gjennomført det første av tre år. Fra kommunens side finansieres prosjektet med psykiatrimidler. 

 
 
 
  
Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier for 2007-2010 
 
Avdelingen har ingen strategiske delmål som påfører avdelingen merkostnader i 
økonomiplanperioden. 
 
 
Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
 
Hele kroner i 2007 priser 

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010
Omdisponering av ramme og tiltak for å 
komme på rammen 
Delvis vakanse 271 000 271 000 271 000 271 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
2 nye stillinger i barnevernet 820 000 820 000 820 000 820 000
Lønn/utgiftsdekning fosterhjem 1 645 000 1 645 000 1 645 000 1 645 000

 
 
Tiltak for å komme på ramme 
 
Delvis vakanser 
MIO effektiviseringen vil måtte gjøres ved å sette ledige stillinger i vakanse i perioder gjennom året 
på en slik måte at vi har ca ¾ årsverk ledig til enhver tid. Dette vil få konsekvenser for 
tjenesteytingen, samt kunne påvirke arbeidsbelastningen til de ansatte. Erfaringsmessig kan dette slå 
ut med et økt sykefravær. 
 
 
Tiltak som ønskes inn i rammen: 
 
2 stillinger i barnevernet 
Barnevernet ser ut til både økonomisk, men også produksjonsmessig å ha for få resurser sett i fht 
etterspørsel. Fylkesmannen har et spesielt fokus på Molde om hvorledes vi klarer å holde oppe 
produksjonen i saksbehandlingen. Høsten 2006 har vi problemer med å få undersøkt nye saker 
innenfor gitte frister, samt at vi også har problemer med å få saker forberedt til 
fylkesnemndsbehandling. Avdelingssjefen ser et klart behov av å få økt stillingsressursene i 
barnevernet med to årsverk med det første. Kostnad 820.000,- 
 
Lønn/utgiftsdekning fosterhjem 
Barne- og familieavdelingen har store faglige og økonomiske utfordringer innenfor barnevernet. 
Utviklingen har vært at det er flere barn som krever tiltak utenfor hjemmet. Kostnadene til disse 
utgiftene styres av KS sine anbefalinger om lønn og utgiftsdekning for barn som bor i fosterhjem. 
Videre blir det bestemt av staten at kommunene må dekke større egenandel for de av barna som må 
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bo på institusjon eller fosterhjem. Egenandelen er 24.380 kr pr mnd for 2006 og vil erfaringsmessig 
bli påplusset i 2007 til 25.500,- (tallet er ikke bekreftet/beskrevet i statsbudsjettet, men basert på 
erfaringstall).  
 
Økningen på lønn og utgiftsdekning på barn i fosterhjem fra i 2005 og 2006 er samlet vurdert til ca 
kr. 700.000,-. Videre har dette vært underbudsjettert fra dagens budsjett som er til sammen 
5 100 000, og et regnskapsprognose som tilsier et forbruk på 6 745 000. Det er med andre ord 
behov for å styrke dette området med 1.645.000,- i 2007. Det ut fra både et økt volum, altså flere 
barn og unge som mottar hjelp, men også at der her en prisvekst som ofte er overkant av SSB sine 
beregninger av prisøkning.  Økningen i disse utgiftene (volum og prisvekst) har vært på ca 10 % pr 
år de siste årene, og det er å forvente at denne økningen vil fortsette i økonomiplanperioden 
 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
 
Barnevernet har en kostnad som er vanskelig å beregne fra år til år. Vi vet lite om hvilke 
utfordringer som venter oss. Molde kommune sitter sentralt i ROR samarbeidet om å utrede 
samarbeidsformer for barnevernet i Romsdal. I og med at Molde er den største kommunen vil vi 
trolig også måtte bidra med den største andelen i et slikt samarbeid. 
 
Avdelingen bør være med i planleggingen av tjenestetilbudet i Moldes ”nye bydel” på Årø. Vi ser 
gjerne for oss et samarbeid med barnehage og skole, slik at publikum kan oppleve å få alt på ett 
sted. Det vil trolig gjøre tjenestene både bedre, mer samkjørte og mer tilgjengelig for byens 
befolkning.  
 
 
Avsluttende kommentarer 
 
Barne- og familieavdelingen vil i planperioden forsatt arbeide for å optimalisere tjenesteytingen 
innenfor de rammene som er gitt. Rådmannen ser klart den store utfordringen som følger av 
økningen i saksmengden. Behovet for økning i bemanningen er godt dokumentert. Imidlertid ser 
rådmannen ingen mulighet til å øke avdelingens ramme for 2007. 
Rådmannen vil likevel sammen med avdelingssjefen for Barne- og familieavdelingen følge med 
utviklingen innenfor barnevernet, og eventuelt vurdere tiltak dersom situasjonen skulle bli 
ytterligere forverret. 
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11.14  Sosialavdelingen 
 
Sosialavdelingen omfatter sosialtjenesten, Grandfjæra arbeids- og treningssenter og Smia 
kompetansesenter. 
 
Rammen for budsjett og økonomiplan 2007-2010. 
Hele kroner i 2007 priser 
Sosialavdelingen Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007

Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Netto driftskostnader 25 673 479 25 097 000 25 097 000 25 097 000 25 097 000
Administrasjon 513 800

Merkantil gruppe 2 162 400

Sosialtjenestegruppen 21 189 700

Innvandrertjenester 891 000

Grandfjæra arbeidstrening 47 100

Smia 595 900
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 273 579 97 333
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 35 000
Spesiell prisvekst strøm 12 200
Rammetilpasninger
MIO effektivisering 1% -277 387
Statsbudsjettet: Økt sosialhjelpssatser med 5% 806 000
Nedgang i sosalhjelp - redusert ledighet m.v. -1 000 000
Kommunestyrevedtak 14.desember: 
Rammekutt -250 000
Avrunding 375
Sum 25 673 479 25 097 000 25 097 000 25 097 000 25 097 000 25 097 000

 
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme. 
 
Sosialtjenesten  
Gir økonomisk hjelp de som ikke har tilstrekkelig til livsopphold, boutgifter, legeutgifter og andre 
nødvendigheter 
Arbeide med tiltak for å få sosialhjelpsmottakere til å bli selvhjulpne. 
Yter hjelp til å få støttekontakt og gjennomføre forebyggende- og behandlingstiltak for 
rusmisbrukere   
Sosialtjenesten er delt opp i følgende grupper: merkantil, mottak, tiltak og rus 
  
Mottak 
Mottaket er administrativt plassert under  Servicetorget , men er faglig en del av sosialavdelingen 
sin tiltakskjede. Det faglige ansvaret for mottaket ligger til Sosialavdelingen. Til og med september 
i år er det registrert 140 nye klienter i mottak som har fått utbetalinger . I tillegg en rekke klienter 
som har fått råd og veiledning. Tallet på registrerte er omlag det samme som i 2005. Bestillingen til 
mottak er å samarbeide med alle relevante instanser for å gi dem et annet tilbud enn sosialhjelp. De 
med sammensatte problemer som trenger tid for å komme over i andre tilbud, skal kartlegges 
grundig. Tiden de skal være i mottak før de eventuelt sendes videre er 3 måneder.  
 
Tiltak 
Registrerte klienter tiltaksgruppa arbeider med ved utgangen av september er ca. 490. Tallet på 
klienter er ikke mye redusert fra 2005, men tallet på klienter som har andre ytelser i tillegg til 
sosialhjelp har økt. Det viser nedgangen i sosialhjelpsutgifter. Ved lavere boutgifter ville flere klare 
seg uten sosialhjelp. Det arbeides nært med Nav  arbeid og Nav trygd for å få flere ut arbeid eller 
over på andre stønader. Nedgangen i sosialhjelpsutgiftene, viser at det går rette veien.  
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Rus 
Rusgruppa behandler klienter med rusproblemer. Til og med september er det registrert 137  
klienter som gruppa arbeider med. Av disse er 50% i behandling eller ferdigbehandlet, 25 % er i 
tiltaksprosess for å komme i behandling, 15 % er uavklarte og 10% er uføre, i arbeid eller fengsel . 
Ved hjelp av prosjektmidler har det vært en spesiell satsing på de rusmisbrukerne som har fått 
innvilget metadon og tiltak for at rusmisbrukerer skal klare å bo i egen bolig.  Det oppnådd svært 
gode resultater. Det siste året har det ikke vært utkastelser på grunn av rusrelatert atferd og de som 
har fått innvilget metadon har gjennom tilrettelagte tiltak fått en helt annen livskvalitet.     
 
Grandfjæra arbeids- og treningssenter 
Arbeidstreningssenter for personer med alvorlige psykiske lidelser, finansiert av  øremerkede midler 
til psykiatriformål.  Det er plass til 8 klienter på heltid. Ved utgangen av september var det 13 
klienter på senteret 2 kvinner og 11 menn. Aldersgruppe 30-60 år.  Det er primært et senter for å 
sysselsette klienter med alvorlige psykiske lidelser for å gi dem en bedre livskvalitet. Samordning 
av dette tiltaket med andre tiltak er viktig for å optimalisere livskvaliteten.        
 
Smia kompetansesenter 
Kompetansesenter godkjent av Aetat som et APS-tiltak (arbeidsplass i skjermet næring) der 
målgruppen er unge sosialhjelpsmottakere som skal kvalifiseres for å komme ut i arbeid 
 
Smia kompetansesenter fortsetter som APS-tiltak også i 2007.  Hovedårsaken til at det fikk fortsette 
som et tiltak i konkurranse med andre tiltak, er måloppnåelsen for målgruppa. 1. halvår 2006, var 
kravet fra Nav arbeid en måloppnåelse på 30%. Smia kompetansesenter hadde 43 %. 
 
 
Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier for 2007-2010 
 
Strategi 1.1.2: Sørge for gode tjeneste- og servicetilbud til regionenes innbyggere 
Enhetens mål: Sosialavdelingen skal innenfor sitt ansvarsområde gi så gode tjeneste- og 
servicetilbud til kommunens innbyggere som mulig. 
 
Tiltak 1: Opprettelse av miljøarbeiderstillinger  (2 stk.)  
Dette gjelder en miljøarbeider tilknyttet mottak/tiltak og en miljøarbeider tilknyttet rusgruppa. 
Kostnadsberegnet til kr. 800.000. Det er ikke funnet plass til dette innefor ramma. 
 
Tiltak 2: Fortsatt drift i det nye senteret for rusmisbrukere 
Kostnadene gjelder husleie, strøm og driftsutgifter til ulike aktiviteter. Kostnadsberegnet til 
150.000.  Dekkes innenfor rammen ved å redusere utgiftene til behandling i private institusjoner 
tilsvarende. 
 
Tiltak 3 : Oppstart av møbellager . 
Sosialavdelingen skal leie et lokale på ca. 150 kvm. som skal nyttes som et arbeids-og 
aktivitetstilbud for klienter som bruker metadon. Det skal knyttes et nært  samarbeid  til Smia 
kompetansesenter. Fra lageret vil det bli solgt nye og brukte møbler.  Kostnaden ved drift av lageret 
er beregnet til ca kr. 130.000. Dette inkluderer både husleie, strøm og leie av flyttebil, og  dekkes 
innefor rammen ved å redusere sosialhjelputgiftene til etablering tilsvarende. 
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Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
Hele kroner i 2007 priser 

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010
Omdisponering av ramme og tiltak for å komme på 
rammen 

Tiltak som ønskes inn i rammen 
Medarbeider rusomsorg 400 000 400 000 400 000 400 000
Medarbeider miljøarbeid 400 000 400 000 400 000 400 000

 
Tiltak som ønskes inn i rammen: 
Miljøarbeiderstillinger (2stk) 
For å styrke tiltaksarbeidet, er det nødvendig med en miljøarbeiderstilling fordi de klientene det blir 
arbeidet med har sammensatte problemer som trenger en tettere oppfølging enn kuratorrollen kan 
gi. Stillingen har en kostnad på kr. 400 000. Rådmannen vil vurdere stillingen i forbindelse med 
tildeling av psykiatrimidler for 2007.. 
 
I tillegg ønskes en miljøarbeiderstilling som som skal nyttes til å følge opp rusmisbrukere i bolig.  
Stillingen er der nå, men er finansiert av prosjektmidler. Det har kommet klare signaler om at 
kommunen må gå inn å finansiere mer enn nå. Derfor regner vi med at en av de 2 
miljøarbeiderstillingene som nå blir finansiert av prosjektmidler, ikke vil bli det i 2007. 
Konsekvensen er at de gode resultatene som er oppnådd for å holde rusmisbrukere i vanlig bolig, vil 
bli vanskelig å videreføre.  Kostnadsberegnet til kr. 400.000. 
 
 
Avsluttende kommentarer 
Sosialavdelingen har fått økt rammen med kr. 806.000 for å kunne øke sosialhjelpsatsene slik at de 
blir i samsvar med statsbudsjettets forutsetninger. Bakgrunnen er at det er gitt økte 
rammeoverføringer til kommune for at sosialhjelpsatsene skal økes til statens veiledende satser. 
Dette blir gjennomført med virkning fra 2007.Tiltaket innebærer at den skjønnmessige utbetalingen 
av sosialhjelp, som i dag utgjør differansen  mellom dagens satser og faktisk utbetalt sosialhjelp blir 
redusert. 
 
Videre har rådmannen redusert rammen til sosialhjelp med 1 mill. kroner med bakgrunn i at en 
forventer at volumet av utbetaling vil bli redusert som følge av lav arbeidsledighet. Dette innebærer 
at klienter med tildels store rus-og psykiske problem må over i andre tiltak. For å klare det er det 
helt nødvendig å få opprettet en miljøarbeiderstilling knyttet til tiltaksarbeidet som kan følge tett 
opp disse klientene for å få dem til å fortsette i tiltakene.   
 
Hovedutfordringene i perioden er:  

• fortsatt styrking av tiltaksarbeidet, opprettholde og videreutvikle den gode kvaliteten på 
tjenestene til rusmisbrukerne,  

• få til en god avtale med Nav arbeid og Nav trygd som på best mulig måte kan gagne de 
klienter vår avdelling skal yte tjenester til 

• fortsatt drift ved Smia kompetansesenter 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å redusere ressursene til sosial med 0,25 mill. kroner. 
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11.15  Pleie- og omsorgsavdelingen 
 
Pleie- og omsorgsavdelingen har ansvar for å yte tjenester i henhold til Lov om 
kommunehelsetjenesten og Lov om sosialtjenester. Dette omfatter hjemmebaserte tjenester, 
sjukeheimsdrift og hjelpemiddelforvaltning.  
 
Rammen for budsjett og økonomiplan 2007-2010. 
Hele kroner i 2007 priser 
Pleie- og omsorgsavdelingen Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007

Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Netto driftskostnader 201 219 359 206 976 000 206 976 000 205 276 000 228 276 000
Administrasjon 2 707 000

Distrikt vest 46 224 900

Distrikt sentrum 51 693 100

Distrikt øst 40 557 100

Distrikt indre 39 968 800

Distrikt Skåla 14 049 500
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 6 018 959 2 141 395
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 360 000
Spesiell prisvekst strøm 808 700
Rammetilpasninger
MIO effektivisering 1% -2 131 746
Glomstua sjukehjem oppstart før 2009, forutsetter 
statlig ny reform (se kommunens inntekter ) 25 000 000
Inndekking av merforbruk 2005 -1 153 000
Rammeøkning dekning husleie Bergmo til boligforetaket 431 000
Strukturelle endringer -3 000 000 -2 000 000
Generell rammestyrking 3 300 000
Kommunestyrevedtak 14.desember: 
Rammeøkning: dagsenter demense oppstart 01.07.07, 
hjemmesykepleie 2 000 000 1 300 000
Avrunding 292
Sum 201 219 359 206 976 000 206 976 000 205 276 000 228 276 000 228 276 000

 
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme. 
 
Hjemmebaserte tjenester  
Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) og hjemmesykepleie. Tilgjengelig ressurs beregnes ut fra 
direkte brukertid. Dette kommer fram ved følgende fordelingsnøkkel: 
• Hjemmehjelp: min. 75 % av ansatt- tid skal brukes til direkte brukerkontakt, dvs. utføring av 

fattede vedtak.  Max. 25 % til indirekte tid (forflytting mellom brukere/ tid i bil, 
dokumentasjonsarbeid, kontakt med pårørende, rapportering, interne og eksterne møter med 
mer.) 

• Hjemmesykepleie: På dagtid skal min. 60 % av tiden knyttes til utførelse av vedtak og max. 
40 % til indirekte tid. ( utrykning til alarmer, forflytning mellom brukere, pleieplaner, 
dokumentasjon, vurdering/saksbehandling av søknader, medikamenthåndtering, deltaking ved 
tverrfaglig samarbeid, kvalitetsutvikling, kontakt med pårørende, lege, apotek, sykehus, 
hjelpemiddelforvaltning med mer).  På kveld og helg beregnes max. 25 % til indirekte tid.  
Beregningene er svært strenge. Andre kommuner beregner 50/50 på dag og 35/65 på kveld. 

 
Hjemmehjelp 
Tildeles etter lov om sosiale tjenester som enkeltvedtak. Det betales for tjenesten etter kommunale 
takster.  I budsjettforslaget er beregnet totalt tilgjengelig ressurs i 2007 lik 2.109 timer/ mnd. Ingen 
endring fra 2006. 
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Antall brukere: 291 (pr.01.10.06),  antall timer vedtak 1.110/ mnd.. Dette tilsvarer gjennomsnittlig 
0,88t hjemmehjelp/uke. Mindreforbruk 999 timer/ mnd. utgjør 8,75 årsverk ( av 16,5 årsv. totalt) 
brukes til å innfri gitte vedtak i hjemmesykepleie.  
 
Hjemmesykepleie 
• Tildeles etter lov om kommunale helsetjenester som enkeltvedtak og er en gratis tjeneste for 

brukeren. I budsjettforslaget er beregnet totalt tilgjengelig ressurs i 2007 lik  5.392 timer/ mnd. 
Ingen endring fra 2006. 

• Antall brukere: 555 (pr. 01.10.06),  antall timer vedtak 8.221/ mnd.. Dette tilsvarer 
gjennomsnittlig 3,45t hjemmesykepleie/uke. Merforbruk 2.829timer/ mnd. utgjør 25,7 årsverk. 
Ved bruk av mindreforbruk på hjemmehjelp(8,75 årsv.), utgjør det totale merforbruket 17 årsv. 
For å tilpasse driften i forhold til gitte økonomiske rammer, er utførte timer ikke lik 
vedtakstimer. Driften er ikke i samsvar med gitt standarder. 

 
Dagsenter eldre  
Er en ikke lovpålagt tjeneste som er et forebyggende, avlastende og sosialt tilbud.  Det er budsjettert 
for totalt 55 dagplasser pr. dag fordelt på 5 sykehjem. Ikke endret fra 2006.  Brukeren betaler etter 
sentrale satser kr. 59 pr. dag som inkl. henting og bringing, servering og et aktivitets- og sosialt 
tilbud. Nettokostnader for kommunen ca. kr. 520 / dag. 
 
Omsorgslønn 
• Tildeles etter lov om sosiale tjenester og gis som lønn for særlig tyngende omsorgsarbeid. Det 

tildeles maks 15t/uke. Det er budsjettert med kr. 1.068.000, samme nivå som 2006.  
• Brukere pr. 01.10.06 : 29 omsorgspersoner er tildelt totalt 648 t/mnd. 
 
Middagsombringing 
Tildeles etter kommunal standard og kriterier. Pris kr. 60 pr. middag inkl. dessert og frakt.  Leverte 
middager i 2005 ca. 45.300 porsjoner. Produseres og leveres fra 3 institusjonskjøkken.  Vi har ingen 
beregning på produksjonskostnadene sett i forhold til inntektene 
Brukere pr. 01.10.06:  143 personer hvorav 102 er over 80 år. 
. 
Dagsenter psykiatri, Rosestua 
Er et sosialt møtested hvor det gis tilbud om å kunne delta på en mengde aktiviteter. Holder til i 
lokaler i Kirkebakken 4, er bemannet med 3 årsverk.  Budsjetteres i 2007 med samme  ressurser 
som  2006. 
 
Bofellesskap: det er etablert flere bofellesskap som administreres av PLO- avdelingen: 

• Kvam bofellesskap, 9 beboere ( psykiatri). Bemannet på dag og kveldstid. 
• Bjønnan bofellesskap 4 (eldre) + 2 ( psyk.)beboere. Hjelp fra hj.tjenestene. 
• Råkhaugen bofellesskap, 8 beboere ( eldre). Bemannet på dag og kveldstid. 
• Bergmo bofellesskap, 4 beboere ( psyk.). Bemannet på dag og kveldstid. 
• G.Liesplass 1, 3 bofellesskap x 5( totalt 15) beboere ( eldre). Hjelp fra hj.tjenestene. 
• NY fra 2007: Glomstua bofellesskap, 4 beboere ( psyk). Beregnet heldøgnsbemanning. 

Driftsutgifter for bofellesskapene er lagt inn i budsjett 2007. Det er ikke beregnet personalressurser 
i de øvrige omsorgsboligene. 
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Sykehjem 
Det er budsjettert for 6 sykehjem med totalt 239 plasser hvor det gis tilbud om plasser for demente, 
korttidsopphold, rehabilitering og langtidsopphold.  Drift er beregnet ut fra vedtatt 
bemanningsfaktor og kvalitetsstandard. 
 
Hjelpemiddelforvaltning 
Har ansvar for tilrettelegging av tekniske hjelpemidler i hele kommunen. Samhandler på tvers med 
alle driftsavdelinger samt har ansvar for kommunens lager av tekniske hjelpemidler. Beregnet som 
tidligere med 2,5 årsverk. 
 
 
 
 
Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier for 2007-2010 
Tiltakene er ikke tatt inn i budsjettet da rammen ikke dekker dette. 
 
Strategi 1.5.1: Være pådriver og bidragsyter for å utvikle høgskolen som en sentral 
utdanningsinstitusjon. 
Tiltak: Kunne gi permisjon med delvis lønn for videreutdanning ( deltidsstudie) av personell. 
Beregnet lønnsutgifter til 10 personer med dekning av 75%. Dette tilsvarer ca kr. 70.000 pr. ansatt 
pr. år. Totalt kr. 700.000. 
 
Strategi 4.3.5: Ha kompetente og deltakende medarbeidere som tar og får ansvar. 
En må tilrettelegge for lærlingplasser innen Pleie- og omsorgstjenestene med tanke på 
framtidig rekruttering til faget. Den nye helsearbeideren skal være lærling i 2 år av sin 
utdannelse. 
Tiltak: Det er behov for 6 lærlinger fra høsten 07. lønnskostnader i 2007 totalt kr. 77.000.  
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Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
 
Hele kroner i 2007 priser 

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010
Omdisponering av ramme og tiltak for å komme på 
rammen 

Tiltak utenfor rammen
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Drift av 12 korttidsplasser i leide lokaler 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
Økt ressurser til hjemmesykepleien 7 075 000 7 075 000 7 075 000 7 075 000
Lærlingelønn: Strategi 4.3.5, 6 nye lærlinger pr.halvår 77 000 866 000 2 128 000 2 128 000
Økt komp.heving: Strategi 1.5.1 700 000 700 000 700 000 700 000
Glomstua psyk. bolig (nytt tiltak, taes i bruk fra 
01.01.07) bolig for 4 tung psyk.Styrking natt 900 000 900 000 900 000 900 000
Økt dagsenterkapasiteten med 15 plasser 1 140 000 1 140 000 1 140 000 1 140 000
Bergmo bofellesskap II,oppstart når ressurser er tilgjeng 800 000 800 000 800 000 800 000
G.Liespl. 1 bofellesskap III,oppstart når ressurser er tilg 800 000 800 000 800 000 800 000
Økt bemanning demensenheter 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Bemanning Tollero, oppstart årsskifte 07 - 08 1 300 000 1 300 000 1 300 000

 
Tiltak for å komme på ramme 
 
Tiltak som ønskes inn i rammen 
 
Flere korttidsplasser i sykehjem 
Det er fortsatt stort behov for sykehjemsplasser. Det er få korttidsplasser i sirkulasjon pga. at de 
som kommer inn er så dårlige at de ikke kan sendes hjem igjen. Det er til stadighet 
ferdigbehandlede pasienter liggende på sykehuset i påvente av sykehjemsplass. De første 8 
månedene i 2006 er det utbetalt kr. 935.000 til sykehuset mot  kr. 253.000 i 2005 på samme 
tidspunkt!  Det har vært tatt kontakt med Angvik Eiendom for om mulig å leie lokaler etter nedlagt 
sykehusdrift ( Medi3) til korttidsavdeling. I disse lokalene kan det tilrettelegges for ca. 12 brukere.  
Driftskostnader ca. kr. 5.100.000 + leiekostnader. 

 
Flere årsverk i hjemmesykepleien 
Behov for tjenester i hjemmet øker. Vi har kommet inn i en vond sirkel, hvor de som ligger hjemme 
egentlig i mange tilfeller skulle vært på sykehjem. Disse krever mye oppfølging som igjen fører til 
at det er få som kan få hjelp. Vi kommer ikke inn tidsnok til å  forebygge, men kommer først inn 
når hjelpebehovet er komplekst. Månedlige ressurstall viser stadig økende gap mellom innvilgede 
vedtak og tilgjengelig ressurser. Pr. august var det innvilgede vedtak i hjemmesykepleie tilsvarende 
26,3 årsverk (2005- 18,3) mer enn tildelt ressurs. Dette tilsvarer 53% merforbruk! For å avhjelpe 
dette noe, vrir en 8,8 årsv. (9,3) fra hjemmehjelp til hj.sykepleie. Totalt så er gapet mellom behov 
og tilgjengelige ressurser på hele 17,5 årsverk (9).  En årskostnad på ca. kr. 7.875.000. 
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Lærlinger 
Vedtatt strategisk delmål 4.3.5:Det er behov for 6 lærlinger fra høsten 07. lønnskostnader i 2007 
totalt kr. 77.000. Se ellers innledende tekst hvor lærlinger i omsorgsfaget beskrives. 
 
Økt kompetanseheving 
Vedtatt strategisk delmål 1.5.1.: Kunne gi permisjon med delvis lønn for videreutdanning ( 
deltidsstudie) av personell. Beregnet lønnsutgifter til 10 personer med dekning av 75%. Dette 
tilsvarer ca kr. 70.000 pr. ansatt pr. år. Totalt kr. 700.000. 
 
Glomstua bofellesskap 
I nye Glomstua bofellesskap videreføres driften fra Moldeliv. 45. Det vil være et bofellesskap for 
tyngre psykiatriske brukere. Her vil være plass til 4 beboere med egne små leiligheter og et større 
fellesareal. Boligen vil være døgnbemannet. For å få full døgnbemanning, må natt styrkes med to 
årsverk. Kostnad 900.000,- Dette vil bli vurdert i forbindelse med tildeling av psykiatrimidler for 
2007. 
 
 Økt dagsenterkapasitet 
Dagsentrene fikk redusert sin bemanning i budsjett for 2003. Det resulterte i en reduksjon av 
dagtilbud lik 55 plasser pr. uke. En ser det som nødvendig at denne ressursen blir økt til 2002 nivå 
slik at tilbudet til brukergruppen kan gjenopprettes. Det er stor etterspørsel etter tjenesten. 
Manglende tilbud gir økt etterspørsel etter hjemmetjenester og sykehjemsplasser.  
 
Bergmo bofellesskap II  
Ved Bergmo omsorgsboliger er det tilrettelagt for bofellesskap for 4 brukere. Pga mangel på 
ressurser har ikke boligene blitt bemannet og brukt slik som planene var. Det er i dag et stort behov 
for plasser i bofellesskap. Trygghet og nærhet til bemanning medvirker til at flere kan bo i egen 
bolig lengre og utsette behovet for en sykehjemsplass. 
 
G.Lies plass 1, bofellesskap III 
Det er i dag 2 bofellesskap med 5 beboere i hver i G.Liespl.1. Det er fysisk tilrettelagt for ett 
bofellesskap til, men pga. mangel på ressurser har en ikke kunne startet dette. Det er behov for 2 
årsverk med hjelpepleiere. 
 
Økt bemanning demensenheter 
Boenhetene som har beboere med demensdiagnose bør bemannes opp til en personalressurs lik 1 – 
1, som er en nasjonal standard på denne tjenesten. Brukergruppen er krevende og det er et økende 
behov for personell med faglig kompetanse. Det er stadig nødvendig å leie inn ekstra personale for 
å takle hverdagen i disse enhetene.  
 
Bemanning Tollero 
Det er forventet at Tollero psykiatriske boliger vil stå ferdig til innflytting i starten på 2008. 
Boligene vil bestå av 3 bygg hvorav ett vil ha 6 leiligheter i bofellesskap. Det er tiltenkt at det her 
skal være døgnbemanning. En beregner 3nye årsverk i økonomiplanen samt at det er lagt inn 2 
årsverk fra psykiatri midlene. 
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Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
  
Husleie for leie av lokaler ved Bergmo trygdeboliger 
Molde Utleieboliger ønsker å inngå en leieavtale med distrikt Øst ang. lokalene i Bergmo 
Trygdeboliger. Her disponeres lokaler til kjøkken, dagsenter, fysioterapeut, kantine og lager for 
distriktet. Molde Utleieboliger har beregnet seg en husleie på kr. 431.000/ år. Dette har avdelingen 
fått kompensert i rammen. 
 
Råkhaugen bofellesskap 
Det har vært helt nødvendig å sette inn personellressurser i Råkhaugen bofellesskap. Alternativet 
ville vært at flere av beboerne hadde vært nødt til å flytte på sykehjem. Da budsjett 2006 ikke hadde 
rom for dette ble det nødvendig å ta inn midler fra bundne driftsfond.  For å videreføre driften i 
2007 tar en i bruk de resterende midlene en har på bundne driftsfond, totalt kr. 846.000 
 
 
Avsluttende kommentarer 
 
Rammestyrking 2007 
Rådmannen har sett det som nødvendig å øke rammen til pleie- og omsorgstjenestene. Dette for å 
unngå dramatiske kutt i tjenestetilbudet. Med den rammen området får i 2007 vil eksisterende 
tjenestetilbud som hovedsak bli videreført.  
Dette er en stor utfordring for tjenesten ettersom den demografiske utvikling egentlig krever en 
større innsats. Rådmannen ser det som svært ønskelig å kunne ta i bruk dagsenteret for demente i 
Råkhaugen. Dette tiltaket vil kunne redusere presset på sykehjemsplassene en del. Det har 
imidlertid ikke vært mulig å øke rammen med ytterligere 1.2 mill. kroner, som er tiltakets kostnad.  
 
 
Strukturelle endringer  
Det gjennomføres nå en analyse at kostnadene i pleie- og omsorgstjenesten. Hensikten med denne 
er å kunne identifisere områder hvor vi har høye kostnader, i den hensikt å finne løsninger som kan 
redusere kostnadsnivået.  Rådmannen har en forhåpning om at vi gjennom denne skal kunne 
frigjøre midler til å starte opp dagsenteret i Råkhaugen. Det legges inn en forventet reduksjon i 
kostnadsnivået med 3 mill. kroner i 2008, og ytterligere 2 mill. kroner i 2009.  
 
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å styrke området pleie og omsorg med 2,0 mill. kroner som skulle 
brukes til dagsenter demente 12 plasser 08.00-20.00 fra 01.07.07 og hjemmesykepleie. 
Helårsvirkningen på totalt 3,3 mill. kroner i planperioden 2008 – 2010 ble finansiert ved økt 
kommunesatsing. 
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11.16  Tiltak funksjonshemmede 
 
Tiltak funksjonshemmede yter døgnkontinuerlige tiltak og tjenester i henhold til Lov om sosiale 
tjenester.  Avdelingen gir tjenester til psykisk utviklingshemmede og til funksjonshemmede barn 
under 18 år. Avdelingen har til sammen 10 driftsenheter.  
 
Rammen for budsjett og økonomiplan 2007-2010. 
Hele kroner i 2007 priser 
Tiltak funksjonshemmede Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007

Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Netto driftskostnader 62 208 513 65 703 000 65 703 000 65 703 000 65 703 000
Administrasjon - tiltak funksjonshemmede 1 618 500

Enen dagsenter 4 306 400

Andre tiltak funksjonshemmede 5 152 200

Aktivitetstilbud funksjonshemmede 417 500

Avlastningsboliger 8 207 000

Boprosjekt østre plassv 33/40 9 825 300

Boprosjekt bolsøyvegen 5 442 100

Boprosjekt enenvegen 7 718 600

Samlokalisert bolig bergmo 9 951 000

Boprosjekt granlia 1 229 600

Boprosjekt øverlandstunet 6 459 700
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 1 842 314 655 449
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 45 000
Spesiell priskompensasjon - avlastning 38 299 104 359
Spesiell prisvekst strøm 99 900
Rammetilpasninger
MIO effektivisering 1% -658 829
Generell rammestyrking 658 829
Lagt inn tiltak for  6 nye brukere 2 589 641
Avrunding 139
Sum 62 208 513 65 703 000 65 703 000 65 703 000 65 703 000 65 703 000

 
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme: 
 
Botjenesten 

• Yter omsorg, pleie, opplæring og kompenserende tjenester  
• Gir bistand i forhold til aktiviteter, helse og fritidstilbud alt etter brukerens individuelle 

behov. 
• Totalt 51 voksne personer mottar botjeneste i eget hjem. ( bla.6 samlokaliserte boenheter) 
• 3 barn(under 18 år) er etablert i barnebolig 
• 2 barneboliger driftes for Barn og familie avdelingen / Buf-etat 
• Vår største tjeneste med 174 ansatte fordelt på 100.59 årsverk.  
• Et økende antall personer venter på etablering i eget hjem med bistand fra botjenesten. 
 
 

Enen dagsenter  
• Gir tilbud til 44 voksne mennesker med utviklingshemming 
• Driver bakeri, kantiner, bokverksted, montasje og Arbeids og service avdeling. 
• Yter oppfølgingstjenester for utviklingshemmede i tilrettelagt arbeid utenfor dagsenteret.( 

kantinedrift på Rådhuset, vaktmestertjeneste i borettslag og som hjelpemannskap i Molde 
Rytterklubb) 
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• 17 ansatte fordelt på 13,05 årsverk, inklusive vaktmester og renholder. 
• Dagsenteret benytter all sin kapasitet. Pågangen på tilbud er stor. 

 
Avlastningstjenesten 

• Gir tilbud om opphold i avlastningsboligen for kortere eller lengre tidsrom. 
• Tiltak for utviklingshemmede som bor i foreldrehjemmet. 
• Disponerer 6 døgnplasser fordeles på 16 brukere. 
• 28 ansatte fordelt på 14,27 årsverk 

 
Andre tiltak 

• Yter tiltak til hjemmeboende utviklingshemmede / funksjonshemmede. 
• Støttekontakt - 65 personer 
• Privat avlastning - 16 personer 
• Omsorgslønn- 26 personer 
• Brukerstyrt personlig assistent med assistansegaranti – 1 tiltak 
• Privat drevet tiltak – 1 tiltak 

 
 
Fritid 

• Arrangerer ulike kultur og fritidsarrangement for utviklingshemmede og andre 
funksjonshemmede 

• Ukentlige / månedlige faste aktiviteter 
• Klubbvirksomhet for brukere med psykiske lidelser  

 
 
Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier for 2007-2010 
 
Hjertet for regionen 
Strategi 1.3: Molde skal til en hver tid være en av Norges ledende kulturbyer. 
Tiltak: Legge til rette for en styrking av barne og ungdomsarbeidet.  Avdelingen etablerer to nye 
ungdomsklubber for barn og ungdom med psykiatrisk tilleggsproblematikk. Tiltaket er 
kostnadsberegnet til 200.000,- kroner og finansieres fra psykiatrimidlene.  
 
Vekst i kvalitet 
Strategi 2.3: Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tjenester som i kvalitet og 
innhold tilfredsstiller innbyggernes grunnleggende behov. 
 
Strategi 2.3.7 Ha god dekning på plasser i sykehjem, omsorgsboliger, dagsenter og 
hjemmetjenester. 
Tiltak: Nattressursen på et tjenestested må styrkes for å ivareta sikkerhet for brukere, ansatte og 
omgivelser. Tiltaket er kostnadsberegnet til 606.000,- kroner, og ligger ikke i budsjettet for 2007.  
 
Tiltak: Det må etableres egne hjem for to ungdommer i medio 2007. Tiltaket er kostnadsberegnet 
til 1.500.00,- kroner.  Helårsvirkning fra 2008. 
Heller ikke dette tiltaket er innebygd i budsjettet for 2007. 
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Alle blir med 
Strategi 4.3. Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal ta vare på egne 
ansatte, og samtidig sikre god rekruttering for fremtiden. 
 
Strategi 4.3.5 Ha kompetente og deltagende medarbeidere som tar og får ansvar 
Tiltak: Avdelingen ønsker å heve kompetansen blant ansatte. I budsjettforutsetningene ligger det 
inne ca 338 kroner pr. ansatt til dette formålet. Det er en sterk motivasjonsfaktor for ansatte å få 
delta på kurs. Avdelingssjefen ønsker å heve gjenomsnittsbeløpet pr ansatt til 600 kroner i første 
omgang. Tiltaket er kostnadsberegnet til 60.000,- 0,- , og ikke innarbeid i budsjettet for 2007. 
 
 
 
Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
Hele kroner i 2007 priser 

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010

Omdisponering av ramme og tiltak for å komme på rammen 

Tiltak som ønskes inn i rammen 
Økt nattressurs gr. sikkerhet 606 000 606 000 606 000 606 000
Botjeneste - etableringer medio 07 1 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Kompetansestyrking 60 000 60 000 60 000 60 000
Botjeneste - etablering 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Styrking avlastningstjenesten medio 08 1 500 000 3 000 000 3 000 000
Botjeneste - etableringer 3 000 000 3 000 000 3 000 000

 
 
Tiltak som ønskes inn i rammen: 
 
Økt nattressurs 
Økt nattvaktsressurs i en enhet for å ivareta sikkerhet for brukere, ansatte og omgivelser. Kostnad 
07: kr. 606.000,- kroner. 
 
Botjeneste – etablering i medio 07 
Ressurs til etablering av to brukere i botjenesten. Kostnad fra medio 07. kr: 1.500.000,- kroner.  
Helårsvirkning fra 2008. 
 
Kompetansestyrking 
Økt kompetanseheving tilsvarende 60.000,- kroner. 
 
Botjeneste etablering 
Ressurs til etablering av to brukere i botjeneste. 
 
Styrking avlastningstjenesten 
Det planlegges nybygg av avlastningsbolig øst for Enensenteret. I denne forbindelse er det ønskelig 
at  kapasiteten økes fra 6 til 8 døgnplasser. Dette er svært vesentlig for at avdelingen skal klare å ta 
unna for den økende søkermengden. 
 
Botjeneste etablering 
Ressurs til etablering av to brukere i botjenesten fra januar 2008. 
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Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
 
Tiltak funksjonshemmede drifter i dag 2 barnevernstiltak for Barn og familieavdelingen i Molde 
kommune. For 2007 er det budsjettert med kr. 5.430.232,- i refusjoner fra Statens BUF-etat for 
disse tiltakene.  I 2004 oppstod det uenighet mellom BUF-etat og Molde kommune vedrørende 
finansiering. Uenigheten knytter seg til uklarheter omkring godkjenningen av tiltaket. Selv om 
Molde kommune har fått avslag på klagebehandlingen arbeides det fortsatt med saken. I verste fall 
kan følgen bli at Tiltak funksjonshemmede ikke får en refundert de utgiftene avdelingen har hatt. 
Rådmannen vil komme tilbake til dette spørsmålet i egen sak når omstendighetene blir mer avklart. 
 
 
 
Avsluttende kommentarer 
 
Rådmannen har vært nødt til å styrke rammen for Tiltak funksjonshemmede vesentlig i forbindelse 
med utarbeiding av budsjettet for 2007. Dette skyldes i første rekke at avdelingen har etablert 
tjenester til 6 ressurskrevende brukere i 2006, noe som budsjettet ikke tok høyde for. Det var 
meningen å korrigere for dette i forbindelse med sak om budsjettrevisjon i juni. Denne saken ble 
som kjent ikke behandlet av kommunestyret. Avdelingen har også problemer med å gjennomføre 
sin andel av effektiviseringsbeløpet, uten at det berører tjenestetilbudet på en svært uheldig måte. 
Samlet er avdelingens ramme styrket med kr. 3 247 000. 
 
Avdelingen får også en utfordring i 2007 med å etablere barnebolig for 2 brukere. Dette får en 
halvårskostnad på 1.5 mill. kroner. Rådmannen ser ingen mulighet til å øke rammen til avdelingen 
utover det som nå er gjort. 
 
I tillegg til dette kommer risikoen ved å tape refusjonssaken overfor staten, noe som kan påføre 
Molde kommune en betydelig utgift. 
 

                                                             
Molde kommune – Budsjett og økonomiplan 2007-2010 

   



 105

11.17  Brann- og redningsavdelingen 
 
Brann- og redningsavdelingen har det overordnede og administrative ansvar for oppgaver etter 
Brann- og eksplosjonsvernloven og tilhørende forskrifter i kommunene Eide, Midsund og Molde.  
Avdelingen har også ansvar for og oppgaver av forebyggende art i henhold til inngåtte avtaler, for 
kommunene Fræna og Nesset. Videre har avdelingen ansvar for beredskapen på Aukras fastlandsdel 
i henhold til inngått avtale.  
 
I tillegg til nevnte oppgaver utfører også avdelingen en rekke andre tjenester både for egen 
kommune, og til eksterne kunder. Dette er stort sett betalingstjenester som blir utført for å holde 
kostnadsnivået i avdelingen så lavt som mulig. Mengden av slike eksterne tjenester må også hele 
tiden vurderes i forhold til brannvesenets lovpålagte oppgaver.  
 
Rammen for budsjett og økonomiplan 2007-2010 
 
Hele kroner i 2007 priser 
Brann- og redningsavdelingen Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007

Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Netto driftskostnader 13 173 188 13 375 000 13 375 000 13 375 000 13 375 000
Alarmsentralen -200 300

Brannforebygging 1 016 200

Feiing -3 100

Brannberedskap 11 987 500
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 372 888 132 664
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 54 000
Spesiell priskompensasjon - RIUA og 110-
sentralen) 58 000
Spesiell prisvekst strøm 52 800
Rammetilpasninger
MIO effektivisering 1% -139 790
Statsbudsjettet: Utdanning av innsatspersonell 
brannvesen 44 000
Avrunding 138
Sum 13 173 188 13 375 000 13 375 000 13 375 000 13 375 000 13 375 000

 
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme 
 
Avdelingen har ansvaret for utføring av følgende tjenester i 2007 (Jfr. Brann- og 
eksplosjonsvernloven): 

• Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved 
brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker  

• Gjennomføre brannforebyggende tilsyn  
• Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og 

ved transport av farlig gods. 
• Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 

krisesituasjoner  
• Være innsatsstyrke ved brann  
• Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens 

risiko- og sårbarhetsanalyse  
• Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
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Videre har avdelingen ansvaret for følgende tilleggsoppgaver: 
• Restverdiredningstjeneste (RVR) etter branner, vannskader og andre ulykker for alle 

kommunene i Romsdal og Nordmøre etter inngått avtale med forsikringsselskapene.  
• Oppfølging av samarbeidsavtaler med Eide, Midsund, Aukra, Nesset og Fræna. 
• Alarmsentral for Molde kommune med følgende tjenester:  

- trygghetsalarmtjeneste 
- overvåking av parkeringshuset 
- utleie av rådhuset 
- mottak og formidling av trygghetsalarmer, brann- og andre tekniske alarmer, samt 
boligalarmanlegg 

• Diverse salgs- og servicetjenester (trykkprøving og fylling av pressluftflasker, 
kontroll/fylling/salg av brannslokningsapparater, utleie av redningsvester, stigebiloppdrag, 
spyleoppdrag, flagging, mottak av spesialavfall, vektertjeneste på rådhuset, etc.). 

• Avdelingen er også vertsbrannvesen for Romsdal Interkommunale Utvalg mot Akutt 
forurensing (RIUA). I denne sammenheng har avdelingen spesielt ansvar for blant annet 
olje- og kjemikalievern, samt andre mindre forurensinger og utslipp.  

• Brannvesenet tilbyr også kurs og øvelser både ekstern og internt. Brann- og 
redningsavdelingen gjennomfører blant annet kurs i regi av Norges brannskole. 

• I motsetning til de fleste andre avdelinger har også brannvesenet ansvaret for drift og 
vedlikehold av egne bygninger, uteområder og annet materiell.   

 
  
Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier 2007 - 2010 
 
Avdelingen har ingen strategiske delmål som påfører avdelingen merkostnader i 
økonomiplanperioden. 
 
 Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
 
Hele kroner i 2007 priser 

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010
Omdisponering av ramme og tiltak for å komme 
på rammen 
En lovpålagt stilling på forebyggende har blitt holdt 
vakant som følge av konstitering av avdelingsleder, 
samt for å komme ned på tidligere års tildelte 
ramme. Også årets ramme tilsier at denne stillingen 
må fortsatt holdes vakant. 
Utleie av ledig kontorkapasitet -48 000 -48 000 -48 000 -48 000
Reforhandling div avtaler, indeksregulering -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Bedre kapasitetsutnyttelse av fast ansatte vikarer -70 000 -70 000 -70 000 -70 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Lovpålagt stilling til forebyggende tjenester. 500 000 500 000 500 000 500 000

 
 
Tiltak for å komme på ramme: 
 
Avdelingen vil ved å øke eksterne inntekter med kr 138.000,-  kunne levere de lovpålagte 
tjenestene, med unntak av forebyggende tjenester.   
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Tiltak som ønskes inn i rammen: 
 
Vakant stilling 
Forebyggende tjenester har en stilling mindre enn hva ”Forskift om organisering og dimensjonering 
av brannvesen” krever.  For å kunne lukke avvik gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet- og 
beredskap (DSB), må det tilsettes en person mer på forebyggende seksjon. Dette er også nødvendig 
for å kunne utføre alle lovpålagte tjenester i kommunen.  Etablering av stillingen medfører en årlig 
kostnad på kr 500.000,- 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
 
Brann- og eksplosjonsvernloven ble sist revidert i 2002, og det legges nå større vekt på at 
brannvesen også skal drive med ”annet redningsarbeid” jfr LOB § 11, f.). Det forventes også av 
befolkningen at brannvesenet kan håndtere ”alle” typer ulykker og hendelser. 
 
I de siste årene har sentrale myndigheter også stadig skjerpet kravene til brannvesenet. Lengden på 
pålagte kurs har økt, krav til fysikk og helse har økt, kompetansebevis for utrykningskjøring kreves 
etc. Dette vil i fremtiden utgjøre en stor del av kostnadene til brannvesenet. Spesielt dyrt vil det bli å 
utdanne nye mannskaper på Kleive og Skåla(deltid), pga at det for deltidsmannskapene også ofte 
kreves frikjøp fra hovedarbeidsgiver.  
 
Med den økningen i rammen som ble tildelt avdelingen for å imøtekomme økte kompetansekrav vil 
vi nå være et skritt nærmere å kunne realisere nødvendig kompetanseheving.  
 
 
Avsluttende kommentarer 
 
Brann- og redningsavdelingens budsjett har blitt mer og mer avhengig av eksterne inntekter for å gå 
i balanse. En stor del av inntektene er basert på salg av tjenester og varer. Dette medfører at 
avdelingen vil være sårbar for svingninger i etterspørsel, samt at det må satses på kvalitet, lavest 
mulig pris, markedsføring etc for også i fremtiden kunne delta i markedet.  
 
Det kreves i tillegg at avdelingen er innovativ og moderne for å kunne møte fremtidens krav om å 
håndtere ”alle” typer ulykker og hendelser på best mulig måte til lavest mulig kostnad.  
 
Med forståelse for disse utfordringene legger rådmannen til grunn at virksomheten i 2007 skal 
videreføre det aktivitets- og beredskapsnivå som er etablert i 2006. 
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11.18  Eiendomsavdelingen 
 
Har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av administrasjonsbygg, barnehager og skoler samt 
et mindre antall utleiebygg (næring) og bygg ute av bruk. Avdelingen har også noe fellesansvar bl.a. 
vedlikehold, forsikringer og energi samt ansvar for investeringer i bygg. 
 
Rammen for budsjett og økonomiplan 2007-2010 
 
Hele kroner i 2007 priser 
Eiendomsavdelingen Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007

Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Netto driftskostnader 21 646 001 21 536 000 21 536 000 21 474 000 21 239 000
Administrasjon 323 900

Bygninger vedlikehold/utvikling 1 409 900

Forsikringer bygninger og inventar 2 550 000

Renhold av bygg 1 364 600

Drift av bygg 14 194 600

Kantine 46 100

Vaktmesterkorps brukertjenester 1 232 500

Bygningsutleie 306 100
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 218 301 77 666
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 286 000
Spesiell prisvekst strøm 1 380 300
Rammetilpasninger
MIO effektivisering 1% -234 008
Enøk tiltak jfr. investeringsprosjekt -162 000 -192 000 -235 000
Prosjektstilling renhold over ett år (bevilget 200.00 (1/2 år i 2006) 200 000 -400 000
Regulering av kalkulatoriske posteringer -2 428 379
Inndekking av merforbruk 2005 -530 000 530 000
Rammestyrking - brukertjenester vaktmestere og vektertjen. 
rådhuset består 1 300 000
Avrunding 420
Sum 21 646 001 21 536 000 21 536 000 21 474 000 21 239 000 21 239 000

 
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme 
 
Administrasjon og fellesoppgaver 
Administrasjonen består av 5 stillinger hvorav ca 2,3 stillinger belastes investeringsprosjekt ut fra 
timeføring. Øvrige administrative oppgaver går på avdelingsadministrasjon, egen og felles 
eiendomsforvaltning samt drifts- og vedlikeholdsadministrasjon. Administrasjonen skriver 
timelister. Timene belastes både drift og investeringsprosjekt. 
Forsikringsutgifter (megler, poliser og egenandeler) er største felles utgiftspost. Ellers bruker 
avdelingen administrative ressurser bl.a. på energikjøp og energiledelse. 
 
Vedlikehold av bygg 
Vedlikeholdsbudsjettet i driftsbudsjettet er i 2006 på 1,5 mill kr (12 kr/m2 mot anbefalt 100-120 
kr/m2). Budsjettet brukes i hovedsak på avdelingens bygg (jfr driftsansvar nedenfor) men også på 
andre av kommunens bygg. Vedlikehold i egen regi belastes på grunnlag av timelister fra 
vaktmesterkorpset. 
 
Drift av bygg 
Driften omfatter administrasjonsbygg, skoler, barnehager, utleiebygg (næring) og diverse bygg ute 
av bruk. Store utgiftsposter er energi, husleie, kommunale avgifter, snørydding, serviceavtaler, 
kalkulatoriske utgifter og vaktmester etter timelister. 
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Brukertjenester 
Vaktmesterkorpset leverer brukertjenester i administrasjonsbygg, skoler og barnehager og belastes 
etter timelister. 

 
Renhold og kantinedrift 
Avdelingen har ansvar for renhold av administrasjonsbyggene, og selger renholdstjenester til 
brannstasjonen, Lager Berg, Molde parkering og helsestasjon for ungdom. Avdelingen drifter 
dessuten kantinen i Gotfred Lies plass 4. Renhold omfatter 4,7 stillinger og kantinen 0,25 stilling. 
 
Vaktmesterkorps 
Vaktmesterkorpset var ved inngangen til 2006 på 14,4 stillinger (17 personer). I løpet av året har 
noen sluttet og én blir pensjonert slik at bemanningen ved årets slutt blir på 12,2 stillinger hvorav én 
har permisjon fram til juli 2007. Korpset er organisert i to team, et teknisk driftsteam og et 
vedlikeholdsteam. Utgifter til vaktmesterkorpset, dvs. lønn, arbeidstøy, verktøy, kjøretøy, husleie 
Lager Berg osv., står i et eget budsjett som er fullfinansiert ved salg av timer. 
 
 
 
Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier 2007 - 2010 
 
Strategi 3.1.1: Universell utforming som førende prinsipp: 
Tiltak: Eiendomsavdelingens bidrag til universell utforming av kommunens bygg med uteområder 
ivaretas først og fremst gjennom investeringsprosjektene.  
 
Strategi 5.1.4: God forvaltning av kommunens realverdier:  
Tiltak: Det er behov for bedre dokumentasjon av byggenes tilstand og å lage vedlikeholdsplan 
Viser til tiltak som ønskes inn i rammen. 
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Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
 
Hele kroner i 2007 priser  

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010
Omdisponering av ramme og tiltak for å komme på 
rammen 
Eiendomsdrift 100 000 100 000 100 000 100 000
Kantinen i Gotfred Lies plass 4 legges ned 50 000 50 000 50 000 50 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Vedlikehold 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

 
 
Tiltak for å komme på ramme: 
 
Eiendomsdrift og vedlikehold 
Eiendomsdrift er redusert med 100.000 kr som vil fordele seg på serviceavtaler og andre utgifter. 
Vedlikeholdsposten er opprettholdt på det samme lave nivået som i 2006. Budsjett for driftsmessig 
vedlikehold i Molde kommune er på ca 10-15 % av normtallet for forsvarlig vedlikehold. 
 
Kantinen i Gotfred Lies plass 4 legges ned 
Kantinen i Gotfred Lies plass 4 har ikke noen stor budsjettramme. Men siden kantinen har relativt 
lite besøk, og avdelingens ramme er sterkt presset, er det ikke forsvarlig å opprettholde driften. Hvis 
kantinen skal gjenåpne, må dette ev skje gjennom en annen driftsform. 
 
Tiltak som ønskes inn i rammen: 
 
Økte vedlikeholdsressurser 
Rammen tillater ikke at det drives aktivt driftsmessig vedlikehold. Det som budsjetteres blir i stor 
grad brukt til ”brannslokkingstiltak” med liten forebyggende og standardmessig effekt. Det er 
vedtatt i  strategidokumentet at kommunen skal ha en: ”god forvaltning av kommunens realverdier 
om god forvaltning kommunens realverdier”. Det er derfor behov for styrking av 
vedlikeholdsrammen til kommunale bygg. 
 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
 
Skolene har en gradvis endring av arealer, bl.a. arealer ved Kviltorp skole, Sellanrå skole og 
Bergmo ungdomsskole blir delvis tatt i bruk i 2007. Driftskonsekvensene av økte arealer er ikke tatt 
hensyn til i eiendomsavdelingens ramme.  
 
Avsluttende kommentarer 
 
Budsjettet for eiendomsavdelingen er i stor grad preget av faste utgifter som det vanskelig å 
prioritere seg bort fra. Det har derfor etablert seg et ”etterslep” på utgiftssiden som resultat av 
innsparingstiltak som ikke er gjennomført. Etter rådmannens vurdering er det derfor nødvendig å 
øke virksomhetens rammen noe. Dette for då unngå drastiske nedskjæringer, spesielt når det gjelder 
vaktmestertjenester til skolene. 
 

                                                             

Med det budsjett virksomheten nå får for 2007 skal drifts- og aktivitetsnivået slik det er etablert i 
2006 kunne videreføres. 
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11.19  Byggesak og geodata  
 
Avdelingen er delt i to seksjoner som forvalter hvert sitt lovverk. Avdelingen har for tiden 15,9 
årsverk. Det er også for denne avdelingen knyttet store utfordringer til å beholde og rekruttere 
kvalifisert personell til ulike stillinger. Som et direkte resultat av dette, er 2,6 årsverk ubesatt. 
 
Seksjon Byggesak forvalter Plan- og bygningsloven og har ansvaret for: 

• Kundemottak og rettledning i byggesaker 
• Byggesaksbehandling og eiendomsdeling med delegert avgjørelsesmyndighet, samt 

forberedelse av saker til politisk behandling 
• Tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak 
• Ajourføring av GAB, bygningsdelen (B) 
• Koordinator for nettverksprosjekt i Romsdalsregionen i regi av Norsk Kommunalteknisk 

Forening (NKF) 
 
Seksjon Geodata forvalter Delingsloven og Lov om eierseksjoner og har ansvaret for:  

• Kundemottak og rettledning om kart og eiendommer  
• Behandling av seksjoneringssaker og saker om offisiell adressering med delegert 

avgjørelsesmyndighet 
• Kart- og delingsforretninger m/målebrev 
• Ajourføring av GAB, grunneiendoms- og adressedelen (G og A) 
• Ajourføring og vedlikehold av kart  
• Meglerpakken – opplysningstjeneste til eiendomsmeglere  
• Kartproduksjon  
• Drift av datasystemer (V/G Innsyn, produksjon av kart mv.) 

 
Rammen for budsjett og økonomiplan 2007-2010. 
Hele kroner i 2007 priser 

Byggesak og geodata Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007
Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Netto driftskostnader 2 544 133 2 684 000 2 684 000 2 844 000 2 844 000
Byggesaksforvaltning 1 207 700

Geodata 1 292 300
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 44 133 15 701
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 9 000
Rammetilpasninger
MIO effektivisering 1% -27 302
Bortfall inntekter Aukra 160 000 160 000
Inndekking av merforbruk 2005 -18 000
Avrunding 468
Sum 2 544 133 2 684 000 2 684 000 2 844 000 2 844 000 2 844 000

 
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme. 
 
Seksjon Byggesak 

                                                             

Behandler i underkant av 400 søknadspliktige tiltak (byggesøknader og delingssøknader) gjennom 
året. Det behandles også dispensasjonssøknader, meldepliktige tiltak, korrigerte søknader, 
korrigerte tegninger og klager. Seksjonen deltar i arbeidet med rullering av kommuneplanens 
arealdel og sentrumsplanen, og gir i tillegg uttale til reguleringsplaner under arbeid. Det er generelt 
høy kvalitet på arbeidet som utføres ved avdelingen.  Aktiviteten i markedet er for tiden stor, og 
arbeidspresset øker i takt med denne aktiviteten.  
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Høsten 2006 har Byggesak arrangert flere dags kurs i ByggSøk for bransjen der ca 70 personer 
deltok. Kurset omhandler utfylling og levering av elektroniske byggesøknader. Interessen har vært 
så stor at det vurderes å arrangere ytterligere kurs tidlig i 2007.  
 
Seksjon Geodata 
Geodata gjennomfører i underkant av 100 kartforretninger i løpet av året. I tillegg kommer 
saksbehandling vedr. seksjonering og adressering.  Seksjonen utfører oppdatering og 
videreutvikling av kommunens kartverk, fører matrikkel, skriver ut ca 100 målebrev pr. år og 
tinglyser disse. Det selges Meglerpakker for rundt kr 300.000 pr år. Geodata utfører også 
oppmålingsarbeid for avdeling Kommunalteknikk og Plan- og utviklingsavdelingen.  I budsjett og 
økonomiplan er det bevilget egen investeringsramme for større prosjekt innenfor kartarbeidet 
(nykartlegging, ulike flyfotograferinger mv.). Dette gjør at kommunen faktisk har et ”levende” 
kartverk.  Arbeidstokken med høg kompetanse har vært stabil over mange år, noe som gir høg 
kvalitet på våre tjenester. For å styrke arbeidet med kartproduksjonen, skal det ansettes ny GIS-
ingeniør i 2007 innenfor eksisterende rammer. 
 
Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier for 2007-2010 
 
Avdeling Byggesak og geodata har utarbeidet egne tiltak for perioden i tråd med Kommunestyrets 
vedtak. Tiltakene er tenkt gjennomført innenfor avdelingens rammer.  
 
 
 
Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
Hele kroner i 2007 priser 

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010
Omdisponering av ramme og tiltak for å 
komme på rammen 
Endringer i gebyrregulativene byggesak (økte 
inntekter) -105 000 -105 000 -105 000 -105 000
Endringer i gebyrregulativene i Geodata (økte 
inntekter) -395 000 -395 000 -395 000 -395 000
Vakant stilling ved Geodata (GIS-ingeniør) er 
lagt inn i rammen 455 000 455 000 455 000 455 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 

 
 
 
Tiltak for å komme på rammen 
Det er lagt inn kostnader til en ingeniørstilling (GIS-ingeniør) ved Geodata som har stått vakant 
noen år som følge av manglende prioriteringer. Kartproduksjonen og utviklingsarbeidet har ikke 
vært tilstrekkelig prioritert som følge av denne vakansen. Kostnadene knyttet til stillingen dekkes 
inn ved hjelp av gebyrene for byggesaksbehandling og for kart og oppmålingstjenester. 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
Aukra kommune ønsker å leie byggesakskompetanse fra Molde til Ormen Lange prosjektet også i 
2007. Avtalen reduseres fra 30 % stilling i 2005 og 2006 til 15 % stilling i 2007. Bortfall av 
utleieinntekter med kr 160.000 i 2007 og ytterligere kr 160.000 fra 2008. 
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Avsluttende kommentarer 
Avdelingens utgifter er i hovedsak knyttet til lønn. På inntektssiden er det gebyrer for 
saksbehandling og kartforretninger/oppmåling som er dominerende. Avdelingens nettoresultat er 
avhengig av aktiviteten i markedet, og vil dermed variere i takt med eventuelle endringer ute.   
 
Ved beregning av gebyrene, kan ikke avdelingen kalkulere med full selvkost. Dette har blant annet 
sin årsak i følgende;  

• Kommunen kan ikke ta gebyr for å behandle klage på forvaltningsvedtak. 
Klagebehandling øker stadig i omfang og er ofte svært ressurskrevende.  

• Avdelingen kan ikke gebyrlegge generelle henvendelser.  
• På noen av de tjenestene som kommunen leverer, er det Staten som fastsetter gebyrene 

(seksjonering, ny matrikkel).     
 
Rådmannen legger til grunn at med de tilpasningene som følger på gebyrsiden vil aktivitetsnivået i 
virksomheten bli videreført i 2007. Det vil bli en utfordring å besette ledige stillinger med 
saksbehandlere med god kompetanse. Dette er nødvendig for å kunne møte den økning som en nå 
ser i byggeaktiviteten i kommunen. 
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11.20  Kommunalteknikk  
 
Området omfatter drift- og investeringsoppgaver innen veg, parkering, vannforsyning og avløp. I 
tillegg håndteres kommunens oppgaver innen renovasjon som hovedsakelig omfatter 
kundebehandling, fakturering og kontakt mot RIR. 
 
Rammen for budsjett og økonomiplan 2007-2010 
 
Hele kroner i 2007 priser 
Kommunalteknikk Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007

Økonomiplan 
2008

Økonomipla
n 2009

Økonomipla
n 2010

Netto driftskostnader 11 739 586 11 894 000 11 894 000 11 894 000 11 894 000
Adm. Kommunalteknikk 938 800

Kommunalteknisk planlegging 399 500

Parkeringstjenesten -996 200

Administrasjon veger og gater 1 694 200

Kommuneveger, fylkesveier og riksveier 7 699 700

Veg- og gatelys 1 515 000

Torg og plasser 149 000

Drifts- og anleggsarbeidere-komm teknikk 0

Felles maskinpark -  kommunalteknikk 0

Biler -  kommunalteknikk 0

Verksted - kommunalteknikk 0

Lager - kommunalteknikk 0

Vannverk 0
Avløp 0
Renovasjon 0
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 339 586 120 816
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 305 000
Spesiell prisvekst strøm 852 500
Rammetilpasninger
MIO effektivisering 1% -124 497
Økt parkeringsavgifter med 10-15 % -1 000 000
Avrunding 595
Sum 11 739 586 11 894 000 11 894 000 11 894 000 11 894 000 11 894 000

 
 
Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme. 
 
Kommunalteknisk planlegging (prosjektering) 
• Overordnede planer og prosjektering innen veg, vannforsyning og avløp 
• Teknisk planlegging og prosjektstyring av kommunale byggefelt 
• Uttalelse til regulerings- og bebyggelsesplaner, friluftsplaner og støyplaner  
 
Parkeringstjenesten 
• Har ansvar for drift av kommunale p-plasser, inkl parkeringstunnelen 
• Parkeringshåndheving 
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Drift og vedlikehold av veger  
• Forvaltning, drift – og vedlikehold av det kommunale vegnettet, gatelys og torg/plasser 
• Trafikksikkerhetsarbeid og skilt/skiltplaner samt forvaltningsoppgaver etter vegloven 
 
Anleggsdrift 
• Utfører deler av investeringsoppgavene til avdelingen, mest innen vann og avløp, som omfatter 

saneringsoppgaver på avløpsnettet og utskiftning av gamle vannledninger. 
 
Lager og verksted 
• Utfører reparasjon og vedlikehold av kommunens bil- og maskinpark. Er beredskapslager og 

lager for rør og deler til kommunens vann- og avløpsnett. 
 
Selvkosttjenester 
Avdelingen har ansvar for kommunens faktureringsgrunnlag på selvkosttjenestene vann, avløp og 
renovasjon 
Vann/avløp - Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av 570 km med ledningsnett, 
installasjoner på nettet og renseanlegg for vann og avløp. Det legges opp til status quo når det 
gjelder driftsnivået innenfor tjenesten. 
Renovasjon - Kundebehandling, fakturering og kontakt mot RIR 
 
Veg 
I budsjettet er det lagt inn midler til drift av 79 km grusveg og 126 km asfaltveg (økning med 2 km i 
2006). Målet for 2007 er å holde oppe kvaliteten på eksisterende veier. Det er ikke lagt inn midler 
til asfaltering i driftsbudsjettet i 2007.  Kostnaden til snørydding av veiroder utført av private øker 
drastisk i 2007. Avdelingen har greid å holde brøyte-budsjettet de seinere år som følge av 
forholdsvis milde vintre. I normale snøvintre vil rammen erfaringsmessig være for liten.  
 
Parkering – gebyrøkning 2007 
Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av 1500 parkeringsplasser. Det legges opp til at 
gebyrene skal øke med ca. 10-15 % i 2007, dette vil gi en merinntekt på 1 mill. kroner.  
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Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier for 2007-2010 
 
Strategi 1.2.3 Bidra i samarbeid med Helse Nordmøre og Romsdal HF slik at nytt sykehus i 
Molde blir realisert 
Tiltak: Avdelingen har to personer i prosjektgruppen. Avdelingen påregner en del utredningsarbeid. 
Deltakelse i prosjektgruppen dekkes over avdelingens ramme. Evt utredningsarbeider som skal 
utføres ved avdelingen utføres av avdelingen etter medgått tid og belastes prosjektet. 
 
Strategi 1.4.1: Bidra til aktiv bekjempelse av forurensing, forsøpling og tilgrising, og 
miljøriktig avfallsbehandling med sikte på energigjenvinning 
Tiltak: Vi ønsker å styrke arbeidet med bekjempelse av forurensing, forsøpling og tilgrising. 
Kommunalteknikk har i dag ikke personell som er utpekt som miljøansvarlig. Arbeidet utføres 
delvis av avdelingssjef og delvis av saksbehandler som har deltidsstilling i renovasjon. Det bør 
ansettes en kompetent person som kan ta tak i utfordringene som er påpekt i plan for vannmiljø. Det 
er ønskelig å ansette en person i en hel stilling til dette arbeidet. Videre må det påregnes en del 
kostnader til prøvetaking og analysering. Deler av stillingen kan belastes avløp og renovasjon. 
Oppfølgingen av vassdrag kan imidlertid ikke belastes de gebyrbelagte tjenestene.  Antar 
totalkostnadene til stillingen til 500.000,- pr/år. Rammen må styrkes med 250.000,- for å dekke opp 
stillingen. 
 
Strategi 4.1.5 Ha funksjonelle stabs og støttefunksjoner 
Tiltak: Kommunalteknikk har i dag et manuelt system for håndtering av timelister og 
internfakturering. Dagens system er arbeidskrevende og forsinkende med tanke på ajourhold av 
regnskap. Vi har i langer tid vært på jakt på et dataprogram som kan effektivisere oppgaven. Vi har 
nå funnet programmet og gått til innkjøp av dette. I forkant ble det kjørt en kost/nytte-betraktning 
som viste positivt resultat. 
Pga interne rokeringer må vi også se på stabs- og støttefunksjonene internt i avdelingen i 2007. 
 
Strategi 4.3.5 Ha kompetente og deltakende medarbeidere som tar og får ansvar 
Tiltak: Avdelingen har de siste årene arbeidet aktivt innenfor dette området. Dagens opphetede 
arbeidsmarked gjør imidlertid at dette ikke er nok. Kommunen har sakket akterut når det gjelder 
lønns og arbeidsvilkår for ingeniører og teknikere. Vi har satt oss som et arbeidsmål at vi skal 
bemanne alle funksjoner med kvalifisert personell. Pr dags dato har vi tre ledige ingeniørstilinger.  
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Tiltak for å komme på rammen  
Hele kroner i 2007 priser 

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010
Omdisponering av ramme og tiltak for å 
komme på rammen 
Redusert administrasjon -25 000 -25 000 -25 000 -25 000
Periodevis slukking gatelys -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
Manglende kompensering prisstigning veg -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

Tiltak som ønskes inn i rammen 
Vedlikehold kommunale veger 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Vegvedlikehold Årølia 100 000 200 000 200 000
Økt satsing miljøarbeid 250 000 250 000 250 000 250 000
Rydding torg/plasser 100 000 100 000 100 000 100 000

 
Administrasjon 
Det legges opp til en reduksjon på 25.000,- innenfor administrasjon kommunalteknikk. 
Konsekvensen for dette tiltaket er redusert tid til ledelse og utredningsarbeid uten finansiering. 
 
Gatelys 
Rammen er ikke økt i forhold til 2006. Dette betyr at vi heller ikke i år har midler til at gatelysene 
kan stå på den ønskede tiden. I budsjettet er det lagt opp til at gatelysene skrus av på hverdagene fra 
kl 01:00 til 05:00. Natt til lørdag og søndag er planen at lysene står på hele natten. 
Med disse grepene forventer avdelingen å dekke inn ca 100.000,- av innsparingskravet. 
 
Manglende kompensasjon prisstigning veg: 
I 2006 ble det bevilget 37.929 kr/km til drift og vedlikehold av kommunale veger. I 2005 var tallet 
38.790 kr/km. I budsjettet for 2007 er prisene fra 2006 videreført med en prisstigning på 1,5 %.  
Statistisk sentralbyrås kostnadsindeks for veg var 5 % i 2005. Det sterke presset på entreprenørene 
gjør at det forventes en tilsvarende økning i 2006. Vi har hatt ute anbud på vintervedlikehold. Slik 
det ser ut nå vil prisene på vintervedlikeholdet utenom kommunen øke med ca 10 %. I tillegg har 
avdelingen fått ansvar for ca 2 km med nye veger i 2006 som skal vedlikeholdes. På den andre 
siden reduseres vedlikeholdskostnadene noe pga redusert grusvegandel.  Totalt sett innebærer 
manglende kompensasjon for prisstigning og økt veilengde en reduksjon i rammen tilsvarende ca 
300.000,-.  Konsekvensen av dette tiltaket er redusert kvalitet på vegene. 
 
 
 
Tiltak som ønskes inn i rammen: 
 
Vegvedlikehold 
Vi ser at midlene til vegvedlikehold ikke er tilstrekkelige til å opprettholde kvaliteten på vegnettet. 
Pga manglende kompensasjon til prisstigning har de reelle bevilgningene til vegvedlikehold gått 
ned de siste årene. Med bakgrunn i dette foreslår kommunalteknikk av bevilgningene til 
veivedlikehold økes med 10.000 kr/km veg. Avdelingen ønsker kr. 2 mill. til vedlikehold 
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Nye veger Årølia 
Utbyggingen av Årølia boligfelt er oppstartet. Boligfeltet skal være klart i 2008. Ved utarbeidelse 
av planene er det ikke tatt høyde for kostnadene til drift og vedlikehold av vegnettet.  Totalt skal det 
bygges ca 4 km med kommunale veger boligfeltet.  
Dersom kommunalteknikk skal kunne drifte disse vegene, uten at kvaliteten på vedlikeholdet på det 
resterende vegnettet skal reduseres, må rammen til avdelingen styrkes med  
200.000,- pr år fra og med andre halvdel av 2008. 
 
Økt satsing på miljøarbeid 
Med bakgrunn i strategi 2.2.5 ønsker vi å styrke arbeidet med bekjempelse av forurensing, 
forsøpling og tilgrising. Kommunalteknikk har i dag ikke personell som er utpekt som 
miljøansvarlig. Arbeidet utføres delvis av avdelingssjef og delvis av saksbehandler som har 
deltidsstilling i renovasjon. Det bør ansettes en kompetent person som blant annet kan ta tak i 
utfordringene som ligger i den vedtatte planen for vannmiljø.  
 
Torg og plasser 
Renhold, vedlikehold og drift av strøm til varmekabler på torg og plasser i sentrum er økende og 
rammen er for liten til å kunne utføre dette arbeidet tilfredsstillende. Kommunen har brukt mye 
penger til å oppruste Storgata mm. Dersom en skal opprettholde standarden bør en øke 
vedlikeholdsmidlene. 
 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
 
Midler til drift og investering av vann, avløp og renovasjon finansieres over gebyrer.  
I budsjettet for 2006 ble det vedtatt av VA-fondene skulle tilbakebetales i 2006 og 2007. 
Tilbakebetalingen skjer ved en vesentlig reduksjon i gebyrene. Fra 2008 vil gebyrene reguleres 
tilbake til et nivå der inntektene samsvarer med utgiftene (selvkost)   
 
Renovasjonselskap (RIR) sine budsjettall være bestemmende for eventuelle endringer i gebyrer. 
 
 
Avsluttende kommentarer 
 
Budsjettforslaget tar i hovedsak sikte på å videreføre virksomheten på det aktivitetsnivå som var 
etablert i 2006. Rådmannen ser klart at avdelingen har store utfordringer, spesielt når det gjelder 
veivedlikehold.  En har imidlertid ikke funnet mulighet for å øke rammen slik avdelingen ønsker. 
Det blir derfor en utfordring for avdelingen å prioritere ressursbruken på en slik måte at de viktigste 
tiltakene blir gjennomført. 
 
VA- området blir i 2007 utskilt som egen kommunalt foretak. Det pågår nå et utredningsarbeid for å 
finne organisatoriske løsninger på hvordan ”restfunksjonene” ved avdelingen skal administreres. 
Dette ventes avklart tidlig på nyåret. 
Det vil med bakgrunn i de avklaringer som blir gjort bli nødvendig å bygge om budsjettet for 
virksomheten. Dette er først og fremst en teknisk oppgave, idet rammen for virksomheten vil være 
uendret. 
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11.21  Kulturavdelingen 
 
 
Kulturkontoret 
Har ansvar for drift og utvikling innen et samlet kulturbegrep, samt virksomhetene Kirkebakken 
frivillighetssentral, Eldres kultursenter, Hjelset servicesenter, Tomrommet fritidsklubb, Husets 
fritidsklubb og Bjørset aktivitetshus. Kulturkontoret er også sekretariat for Molde kulturforum. 
 
Bibliotek 
Er organisert med et hovedbiblioteket i sentrum, samt to filialer i distriktet (Røvik og Hjelset).  
 
Park og Idrett  
Har ansvar for drift av Kulturhuset, anlegg for idrett og friluftsliv, kirkegårdene, lekeplasser samt 
parker og grøntanlegg. Søknader og oppfølging av ordningen med spillemidler til anlegg 
 
Kulturskolen 
Gir undervisning innen musikk, film, teater  innen billedkunst. Selger tjenester til kor og korps i 
kommunen, til andre kulturinstitusjoner i fylket og til musikk/dans/dramalinjen ved Molde 
Videregående skole. 
 
 
Rammen for budsjett og økonomiplan 2007-2010. 
Hele kroner i 2007 priser 

Kulturavdelingen Budsjett 2006 Ramme 2007 Budsjett 2007
Økonomiplan 
2008

Økonomiplan 
2009

Økonomiplan 
2010

Netto driftskostnader 35 734 667 36 631 000 36 631 000 37 110 000 37 110 000
Kultur- og kirkeadministrasjon 1 128 400

Aktivitetssentra 1 215 300

Kulturminneforvaltning 415 500

Andre kulturaktiviteter 6 647 500

Oppvekst, barne og ungdomsarbeid 1 355 100

Bibliotek 5 300 100

Park og idrett 10 395 400

Kulturskole 8 630 900
Lønnsoppgjør 2006, helårsvirkning i 2007 646 467 366 153
Priskompensasjon utvalgte arter 1,5% 152 000
Spesiell priskompensasjon - distriktsmusikere 18 000
Spesiell prisvekst strøm 417 100
Rammetilpasninger
MIO effektivisering 1% -373 183
Tilskudd Teateret Vårt og Jazzfestivalen (kommunens andel) 405 000
Inndekking av merforbruk 2005 -479 000 479 000
Ny drifts-/leieavtale Fugelsethallen 120 000
Økte brukerinntekter kulturskolen -1 000 000
Avtale ICORN (friby - forfulgte forfattere) 20 000
Kommunestyrevedtak 14.desember: 
Rammeøkning: Frivillige lag og org. 750.000,- Kulturskolen 
500.000,- og Suburban 125.000,- skal da dekkes innenfor 
rammen. 1 250 000
Avrunding 263
Sum 35 734 667 36 631 000 36 631 000 37 110 000 37 110 000 37 110 000
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Beskrivelse av tjenester som i dag utføres innenfor avdelingens vedtatte ramme. 
 
Kulturkontoret 
Kulturkontoret dekker kommunens tjenesteinnsats i forhold til et bredt spekter av kulturaktivitet, 
der de blant annet yter informasjon, service og rådgivning overfor lokalt kulturliv og næringsliv. 
Avdelingen har også ansvar for koordinering av oppvekstmiljø, profilering av Molde som kulturby, 
og sekretærfunksjoner for ulike komiteer og utvalg 
  
Tomrommet ungdomsklubb  
Ungdomsklubben har åpent på onsdager og noen fredager. Et populært rusfritt tilbud til ungdom i 
denne delen av kommunen.  
 
Bjørset aktivitetshus 
Lokalene til gamle Kvam skole huser og gir rom for flere brukergrupper, tamilsk forening, 
kunstnere, barneteater og ulike aktivitetsgrupper i gymsal. Huset ungdomsklubb er den største 
brukeren. 
 
Huset ungdomsklubb  
Ungdomsklubben har åpent 5 dager i uka. Klubben har pr 01.11.06 150 medlemmer i alderen 10-20 
år.  
 
Ungdommens kulturmønstring 
UKM stimulerer til kreativitet og skaperevne blant ungdom innenfor kulturfeltet. Kulturkontoret er 
hvert år lokal arrangør av mønstringa av kreativ ungdom som er hjemmehørende i Molde 
kommune.  
 
Kulturarrangement/Bjørnsonhuset 
Det legges ikke opp til en aktiv arrangørrolle i 2007. Kulturkontoret vil i stedet legge til rette for at 
private og/eller frivillige lag og organisasjoner kan overta og trekke kjente artister til byen. 
 
Byfest Molde  
Kulturkontoret er i samråd en med oppnevnt programkomité ansvarlig for planlegging og 
gjennomføring av kulturfestivalen i juni. I 2006 ble det gjennomført 32 ulike arrangement.  Syv av 
arrangementene hadde barn og unge som primær målgruppe. Med utgangspunkt i vedtak i 
Formannskapet (sak 130/06) er igangsatt planlegging av Byfest Molde 2007.  
 
Molde kulturforum 
En møteplass som er etablert med sikte på å stimulere til samarbeid og dialog mellom de 
profesjonelle kulturinstitusjonene i Molde. Kulturkontoret er sekretariat for Molde kulturforum. 
 
Kulturprisen 
Molde kommunes kulturpris utdeles årlig etter at kulturlivet og publikum for øvrig har hatt 
anledning til å fremme forslag på kandidater.  
 
Kulturminnevern 
Kulturkontoret bidrar til å formidle kunnskap om lokalhistorie, først og fremst gjennom 
informasjonstiltak 
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Tilskudd til kulturformål 
Tildeling av Molde kommunes kulturmidler skjer årlig med ordinær søknadsfrist 1. mars.  I 2006 
ble det fordelt kr 585.000,- etter at Kommunestyret vedtok å redusere posten med kr 40.000,-  
 
Eldres kultursenter 
Senteret er åpent 5 dager i uka og gir et tilbud til ca 40 eldre hver dag. Dette utgjør en fast 
brukergruppe på ca 250 personer. Det serveres mat hver dag og et varmt måltid.  
 
Hjelset servicesenter 
Er et møtested for eldre der det serveres mat og et varmt måltid/middag hver dag. Åpent 6 dager i 
uka. 
 
Frivillighetssentralen 
Sentralen formidler kontakt mellom frivillige og folk som treng hjelp. Ca 160 brukere mottar en-til-
en tjeneste, dette håndteres av ca 50 frivillige. Sentralen er sekretariat for Natteravnene i Molde og 
på Skåla. I Molde er det 200 og på Skåla ca 30 natteravner  
 
Molde kulturskole 
Molde kulturskole gir et tilbud til ca 850 elever. Det gis opplæring innen flere kulturfag; musikk, 
bilde, teater, litteratur og film. Den ukentlige undervisningen foregår individuelt eller i grupper.  
 
Molde bibliotek 
Molde bibliotek er kommunens folkebibliotek etter Lov om folkebibliotek av 20.12.1985, nr. 108 
(Bibliotekloven).  Biblioteket skal ” fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet 
gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon 
for alle …” I løpet av et år har biblioteket og de to filialene et besøkstall på 120.000 og et totalt 
utlån på 107.000.  
 
Park og idrettsseksjonen 
Park- og idrettsseksjonen har for tiden 21,8 årsverk (stillingshjemler) fordelt på 25 ansatte. 
Seksjonen forvalter, drifter og vedlikeholder kommunens idrettsbygg og idrettsanlegg.  
Seksjonen saksbehandler søknader om spillemidler samt kontroll og oppfølging av prosjekter som 
har fått tildelt midler. Her utføres også plan og prosjektarbeid, generell og spesiell saksbehandling 
innenfor alt som har med idrettsarbeidet i kommunen.  
Tilrettelegging for friluftsliv gjennom opparbeiding og vedlikehold av turstiene i Moldemarka, 
skjøtsel og renovasjon ved Retiro badepark og Kringstadbukta friluftsområde, Julneset, samt 
Moldeholmene med Hjertøya og andre mindre friområder. Seksjonen drifter også Kulturhuset. 
 
Parker, grøntområder og lekeplasser opparbeides og vedlikeholdes av kommunegartnerens stab. 
Plandokumentet "Roser i Rosenes by" ligger til grunn for en satsning på roseplanting fram til og 
med 2008 for å  holde i hevd byens tilnavn. Seksjonen  leverer tjenester eksternt i forbindelse med 
skjøtsel av grøntanlegg. Kirkegårdsdriften i kommunen utføres også av seksjonen, noe som også 
inkluderer stell av graver. Samlet areal som forvaltes er ca 105 da. Tjenestene utføres i stor grad ved 
bruk av sesongrelatert arbeidskraft (ekstrahjelp).  
 
Det er inngått ny drifts- og leieavtale med Fuglsethallen om at den skal være åpen i helgene. Dette 
gir en utgift på kr. 120 000. 
 
Samlet driftes 2 idrettshaller, 1 svømmehall, 4 fotballbaner, 1 kunstgressbane, 1 friidrettsbane, 3 
badeplasser, 2 tennisbaner, 20 lekeplasser, og 8 gravlunder. 
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Tiltak som knytter seg til vedtatte strategier for 2007-2010 
 
Strategisk delmål 3.2.1  
Molde sentrum skal fremstå som en attraktiv handels- og møteplass – sørge for at Molde 
videreutvikles som rosenes by. 
 
Planen ”Roser – i Rosenes by” ble vedtatt i august 2004. Det er over en periode lagt opp til å gjøre 
investeringer på inntil kr. 2 mill. Investeringene knytter seg til kjøp og utplanting av roser. Etter at 
investeringene er gjort vil det være et betydelig arbeid med å vedlikeholde de nye arealene og det 
som er plantet ut. Behovet for økt bemanning (kjøp av tjenester) når investeringene er avsluttet, er 
kostnadsberegnet til inntil kr. 300.000,-.  
 
Strategisk delmål 3.1.3 
Alle blir med – utvikle og iverksette forebyggende tiltak som kan hindre problemutvikling hos 
barn og unge. 
 
I april 2005 ble det gjort vedtak om at Molde kommune skulle bli en MOT-kommune. Dette er et 
tiltak som passer til både 1.3.2 og 3.1.3. MOT-deltakelsen er kostnadsberegnet til kr. 180.000 . 
 
Utfordringer i perioden og konsekvenser av tiltak som ligger utenfor rammen  
 
Hele kroner i 2007 priser 
 

Kostnad 2007 Kostnad 2008 Kostnad 2009 Kostnad 2010
Omdisponering av ramme og tiltak for å komme på 
rammen 
Vakanse i stillingen som kultursekretær 250 000 250 000 250 000 250 000
Vakanse i stillingen som musikkskolelærer 300 000 300 000 300 000 300 000
Delvis vakanse i stillingen fagleder kulturfag  160 000 160 000 160 000 160 000
Tiltak som ønskes inn i rammen 
Elevkontigent kulturskolen 500 000 500 000 500 000 500 000
Vedtak K-sak 70/05 vedr. deltakelse i holdningsarbeidet 
MOT 180 000 180 000 180 000 180 000
Roser i Rosenes by (strategi 3.2.1) driftskonsekvenser 300 000 300 000 300 000 300 000

 
Tiltak for å komme på rammen 
 
Vakanse kultursekretær, musikklærer og fagleder i kulturfag 
Stillingen som kultursekretær vil bli stående vakant i perioden, kr. 250.000,- 
Stillingene som musikklærer ved Molde kulturskole vil bli stående vakant i perioden, kr. 300.000,- 
Stillingen som fagleder kulturfag ved Molde kulturskole vil bli stående helt eller delvis vakant i 
perioden kr 160.000,-  
 
Kulturavdelingen har i budsjettet for 2007 en utfordring på kr. 852 000 i effektiviseringseffekt og 
inndekning av merforbruk i 2005. Det foreslås at dette finansieres ved å øke elevpengene ved 
kulturskolen. Det er lagt inn i rammen en effekt av dette tiltaket på 1.0 mill. kroner. 
Egen sak om elevpengene vil bli lagt fremfor behandling samtidig med budsjettet. 
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Tiltak som ønskes inn i rammen: 
 
Elevpenger kulturskolen. 
Avdelingen vurderer den foreslåtte økningen av elevpengene som relativt dramatisk. Det er derfor 
førsteprioritert ønske at rammen styrkes med 1.0 mill. kroner for å unngå å gjennomføre dette 
tiltaket.  
Kommunestyret vedtok 14. desember å øke rammen til kulturskolen med 500.000,- for å redusere 
økningen i elevkontingenten.  
 
  
MOT 
Etablering av og deltakelse i holdningstiltaket MOT jfr. K-sak 70/05, kr. 180.000,- 
 
ROSER – i rosenes by 
Investeringer på utplanting av roser i sentrum gir et behov for økt bemanning til stell og vedlikehold 
jfr. K-sak 79/04, inntil kr. 300.000,- 
 
 
Kostnader ved eksisterende drift som vil endre seg utover i perioden 
 
Inndekning av merforbruket i 2005 med kr. 479 000 er en engangsutgift i 2007. Rammen økes i 
2008 med et tilsvarende beløp. 
 
 
Avsluttende kommentarer 
 
Budsjettet for kulturavdelingen er lagt frem med utgangspunkt i de rammer som er gitt og 
viderefører i hovedsak driften av avdelingen i 2006. Den største utfordringen blir vel å opprettholde 
drifts- og aktivitetsnivået på kulturskolen på en slik måte at det ikke påvirkes negativt av økningen i 
elevavgiften. 
For å komme ned på rammen er det i tillegg lagt opp til innsparinger ved at stillinger er i vakanse. 
  
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å styrke kulturområdet med 1,25 mill. kroner som skulle brukes til 
frivillige lag og organisasjoner (750.000), kulturskolen (500.000). Innenfor vedtatt ramme skal 
området yte tilskudd til Sub Urban med kr. 125.000,-. 
 
Kommunestyret vedtok følgende verbale føring: 
Økt ramme til kultursektoren må ses i sammenheng med korpsenes økte behov etter frafall av 
inntekter og utgifter. 
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12. Investeringer  

 
 
Korrigert i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 14.12.2006.  
 
Det er også foretatt en del mindre korreksjoner i tabellene spesielt for kolonne ”tidligere”, da 
denne ikke var oppdatert i henhold til tidligere vedtak ved kommunestyrets behandling. 
 
 
12.1 Investeringsbehov for alle avdelingene 2007-2010 
 
Oversikten viser  samlet behov for investeringer for alle enheter i kommunen. Alle selvkostprosjekt 
er summert og vis i egen linje. Kommunens netto investeringer kan bli noe mindre ved statlige 
tilskudd til renovering av Glomstua sykehjem. 
Tiltakene viser et svært høyt investeringsnivå også de neste årene. Politiske signaler gitt ved 
rådmannens presentasjon for formannskapet er klare når det gjelder behovet for gjennomføring av 
større skoleprosjekt, sykehjem og andre kommunale bygg. 
 
2007 priser i hele 1.000   
 
 
Investeringsprosjekt samlet oversikt. Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010
Fellesområdet 10 000 0 0 10 000 0 0
Rådmann og Drift og forvaltning 22 857 11 055 4 602 3 000 2 900 1 300
Plan- og utviklingsavdelingen 38 600 10 700 2 600 11 100 11 100 3 100
Kirkelig fellesråd 34 200 2 000 5 300 7 900 5 500 13 500
Servicetorget 200 0 100 100 0 0
Skoleavdelingen 404 300 208 128 88 700 61 300 29 272 16 900
Barnehageavdelingen 22 600 200 19 400 1 000 1 000 1 000
Helseavdelingen 250 0 250 0 0 0
Sosialavdelingen 400 0 400 0 0 0
Pleie- og omsorgsavdelingen 82 675 16 150 39 475 26 650 400 0
Tiltak for funksjonshemmede 1 220 0 220 1 000 0 0
Brann- og redningsavdelingen 3 700 300 550 1 650 200 1 000
Eiendomsavdelingen 60 350 30 500 11 850 6 000 6 000 6 000
Byggesak og geodata 4 390 2 290 750 750 300 300
Kommunalteknikk 292 550 60 900 57 950 62 100 57 300 54 300
Kulturavdelingen/Park og Idrett 110 250 50 870 21 265 34 015 2 400 1 700
Sum Molde kommune samlet: 1 088 542 393 093 253 412 226 565 116 372 99 100

Investeringer  - Økonomiplan  2007 - 2010
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12.2 Fellesområdet  
(Dette er investeringer som ikke kan lånefinansieres og vil bli finansiert over kapitalfondet) 
 
2007 priser i hele 1.000 
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010
Fellesområdet
RV 662 - Haukebøen 10 000 10 000
Sum Fellesområdet 10 000 10 000

 
 
RV 662 – Haukebøen. 
I kommunestyremøte 30.06.05 ble det vedtatt å bidra med 10 mill. kr av kraftfondet til parsellen 
gjennom Haukebøen. Bidraget fra Molde kommune er gjort avhengig av ulike andre forutsetninger 
som også må falle på plass. Det er fortsatt uavklart når dette lar seg realisere, men for å synliggjøre 
prosjektet i plansammenheng, er beløpet lagt inn i 2008. 
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12.3 Drift- og forvaltningsavdelingen 
 
2007 priser i hele 1.000 
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010
Rådmann og Drift og forvaltningsavd.
Fullføring ePhorte 1021 1 407 1 305 102
IKT-utvikling programvare/maskinvare 1023 8 300 4 300 1 000 1 000 1 000 1 000
 IP-telefoni 1024 1 050 850 100 100
Intranett/internett-digitale tjenester 1013 5 800 4 600 300 300 300 300
Fornying av kontorstøttesystem Ny 4 800 1 600 1 600 1 600

Innkjøp av e-handelmodul i    økonomisystemet Ny 1 500 1 500
Sum rådmann, Drift - og forvaltningsavd. 22 857 11 055 4 602 3 000 2 900 1 300

 
 
Saksbehandlingssystem ePhorte – historisk base. 
Kommunen har som kjent gått over til ePhorte som saks- og arkivsystem. Det gjenstår imidlertid en 
konvertering av Forum WinSak til en historisk base som gjør det mulig å søke på gjennom ePhorte. 
Kostnadene med dette er etter innhentet tilbud i hht. gjeldende krav, beregnet til kr. 102.000. 
Beløpet foreslås bevilget i 2007. 
 
Investeringer knyttet til IKT 
IKT-seksjonen er overflyttet fra personal- og organisasjonsavdelingen til drift- og 
forvaltningsavdelingen, periodens investeringer er derfor overflyttet hit. 
 
IKT-utvikling programvare/maskinvare. 
Vårt datanett består i dag av ca 1200 PCer, 60 servere og 80 større nettverkssvitsjer i nettet. Dette er 
et stort tettverk som krever både utvikling og vedlikehold. Ivaretakelse av datasikkerheten er viktig 
og står sentralt i det videre arbeid. Maskinparken er til dels gammel og kapasiteten på maskinene til 
dels liten i forhold til det som kreves for de ulike dataprogrammene. I samsvar med gjeldende 
økonomiplan foreslås avsatt 1,5 mill. kroner årlig i økonomiplanperioden. 
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å redusere investeringen i IKT ved drift og forvaltning med årlig 
0,5 mill. kroner. 
 
Innføring av IP-telefoni. 
Utvikling av IP-telefoni er på full fart inn. Noe er gjort men mye gjenstår. IP-telefoni har potensiale 
for betydelige innsparinger for kommunen som helhet. I samsvar med gjeldende økonomiplan føres 
opp kr. 100.000 i 2007 og kr.100.000 i 2008 til prosjektet 
 
Intranett/internett – digitale tjenester. 
Departementet har i juni 2005 offentliggjort en strategiplan ”eNorge 2009- det digitale spranget” I 
dette dokumentet er det formulert en rekke konkrete mål som direkte eller indirekte angår 
kommunesektoren. Dette gjelder bl.a målsetninger om digital kompetanse, digitale tjenester, 
verdiskapning på grunnlag av offentlige data, elektronisk handel, digital samhandling i offentlig 
sektor, bruk av åpne standarder, gevinstrealisering med mer. I planen er det pekt på at 
kommunesektorens innsats er avgjørende for ambisjonen om å effektivisere offentlig sektor. 
KS har utarbeidet et dokument eKommune 2009 som er ment å være en støtte for kommunene og 
fylkeskommunene i utviklingen av målsetninger og strategier for bruk av IKT i tiden framover. 
Dokumentet er knyttet opp til  eNorge-planen og understøtter en rekke av målsetningene og 
tiltakene beskrevet i denne planen. 
Molde kommune har et samarbeid med flere av de ledende og store aktørene i Norge innen 
utvikling av dataprogram for offentlig sektor som portalløsninger, datafangst, 
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kontaktsenterløsninger med mer. Vi er derfor langt fremme hva gjelder hjemmeside, digitalt 
servicetorg og bruk av dialogbaserte skjema på nett. 
Molde kommune og leverandørene sin felles strategi i forhold til utvikling, støtter seg til 
målsetninger skissert i de nevnte planer, eKommune 2009 og eNorge 2009. 
Med sikte på å kunne nå de oppsatte målsettinger er prosjektet videreført i økonomiplanen med 
forslag om en årlig bevilgning på kr. 600.000. 
 
Noen av disse investeringene vil generere faste årlig driftskostnader i form av lisenser, årlig 
vedlikehold eller leieavtaler av en størrelsesorden på ca. kr. 50.000 pr. år. 
 
Fornying av kontorstøttesystem.. 
Kommunen bruker i dag Microsoft Office 97 som standard kontorstøttesystem på det administrative 
nettet. Bl.a. ny versjon av saksbehandlingssystemet ePhorte og innføring av balansert målstyring 
gjør det nødvendig med en oppdatering. En ny avtale for oppgradering (Microsoft Enterprise 
Agreement) vil medføre en investeringskostnad på ca 1,6 mill kr. pr år over 3 år. 
Et alternativ kan være å innføre OpenOffice som kontorstøttesystem. Det vil innebære et større 
innførings- og utviklingsprosjekt med usikkerhetsmomenter med hensyn til kostnader, varighet, 
bruk av personalressurser og teknisk gjennomførbarhet. I tillegg vil for eksempel dagens system for 
balansert målstyring måtte utgå eller nyutvikles. Dette kan etter rådmannens oppfatning ikke tilrås. 
På dette grunnlag foreslås bevilget 1.6 mill. kr. pr. år over 3 år i økonomiplanperioden. 
 
Innkjøp/e-handelsmodul i økonomisystemet. 
Prosjektet gjelder innføring av VismaUnique’s innkjøps-/e-handelsmodul i økonomisystemet. Etter 
tilbudsestimat fra VismaUnique vil kostnadene utgjøre ca. kr. 1.200.000,- eks. mva. 
Et digitalt innkjøpssystem håndterer formalia og praktikk ved konkurranser og handel. Stadig flere 
kommuner og andre offentlige virksomheter innfører It-baserte innkjøpssystem og knytter seg opp 
mot den offentlige markedsplassen ”ehandel.no”. Ut fra effektiviseringsbehov mener rådmannen det 
er viktig at også Molde kommune etablerer dette. Det vil bli fremmet en egen sak om elektronisk 
innkjøpssystem som også skal komme med en skisse med forventet kostnadsreduksjon i 
planperioden.   
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12.4 Plan- og utviklingsavdelingen 
2007 priser i hele 1.000 
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010
Plan- og utviklingsavdelingen
Div. erverv og tiltak 4004 2 900 500 600 600 600 600
Sentrumstiltak 4005 31 000 7 500 1 500 10 000 10 000 2 000
Opparbeiding av strandområder 4014 4 700 2 700 500 500 500 500
Sum Plan- og utviklingsavdelingen 38 600 10 700 2 600 11 100 11 100 3 100

 
 
Diverse erverv og tiltak. 
I tråd med tidligere år foreslås det midler til diverse tiltak som ikke tas inn i økonomiplan og 
budsjett andre steder. Midlene går til å dekke tiltak og mindre grunnkjøp som kommer opp i løpet 
av budsjettårene og som det ikke er mulig å forutse når budsjettet lages. 
 
Sentrumstiltak. 
Det arbeides med reguleringsplan for Molde sentrum, der arkitektkonkurransen om sjøfronten har 
gitt viktige føringer. Det legges inn midler til å opparbeide sjøfronten fra Storkaia til torget i 
samarbeid med gårdeiere og evt. andre.  
 
Opparbeiding av strandområder. 
Opparbeidelse av nytt strandområde ved Nøisomhed – rundt renseanlegget – ble oppstartet i 2005. 
Det legges inn midler til ferdigstillelse av dette området, samt midler til mindre arbeid på andre 
kommunale strandområder. 
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12.5 Kirkelig fellesråd 
2007 priser i hele 1.000 
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010
Kirkelig fellesråd
Diverse prosjekt 5009 4 000 2 000 500 500 500 500
"Kirkens hus" - kontorlokaler Domkirken 20 000 300 4 700 5 000 10 000
Kirkekjeller Domkirken 500 500
Oppgradering orgler i Bolsøy 2 600 2 600
Menighetslokale Kleive-prosjektering 100 100
Veg og parkeringsplass til nytt menighetshus på 
Røbekk Ny 3 000 3 000
 Kirkegårder
Tøndergård gravlund - utvidelser 4 000 4 000
Sum Kirkelig fellesråd 34 200 2 000 5 300 7 900 5 500 13 500

 
 
”Pott” til mindre prosjekter 
I arbeidet med forvaltningen av kirkene i Molde er det mange oppgaver og tiltak som må løses. 
Dette dreier seg om mindre ombygginger, oppgraderinger og tiltak som er pålagt fra utenforstående 
myndigheter (brannvesen, arb.tilsyn, mv.), f.eks. brannsikringsanlegg, rullestoltilkomst, 
sanitærforhold, edb-anlegg, innkjøp av salmebøker etc. Det settes av kr. 500.000,- hvert år i 
planperioden. 
 
”Kirkens hus”/kontorlokaler kirken. 
Det er nå under utredning bygging av Kirkens hus med nye kontorlokaler og menighetslokaler på 
fengselseiendommen i Øvre veg. Det er stort behov for dette bygget, og bispedømmerådets 
administrasjon er aktuelle som leietakere i prosjektet. Eiendommen forventes kjøpt til formålet 
høsten 2006. Total kostnad er anslått til ca 40 mill. kroner, av dette er kommunens andel foreløpig 
satt til ca. 20 mill. kroner. Byggearbeidene kan tidligst starte opp i 2007 med ferdigstilling i 
2008/09. 
Det er fortsatt mye uavklart i denne saken, både hva gjelder eierforhold, investeringsstørrelse og 
utgifter til drift. Det settes av 20 mill. kroner fordelt på årene 2007 - 2009. 
 
Kirkekjeller domkirken 
Videreutvikling av kirkekjelleren der nærmere 100 barn samles hver uke vil dekke et stort behov for 
lokaler til barne- og ungdomsarbeid i bysentrum, herunder arbeid med trosopplæringsreformen der 
Molde og Bolsøy menigheter har fått innvilget kr. 600.000,- i årlig statlig støtte. Det legges opp til 
at store deler av investeringen dekkes av innsamlede midler. Det må likevel settes av kommunale 
midler til noe av arbeidet, spesielt gjelder dette tiltak som går på oppgradering av bygningsmassen. 
Likeså vil det være behov for bedret tilkomst fra våpenhuset til kirkekjelleren for 
bevegelseshemmede. 
 
Oppgradering av orgelparken i Bolsøy menighet. 
I løpet av perioden må det startes arbeid for å oppgradere orgelparken i Bolsøy menighet. Dette vil 
skje etter prioritering gjort av en arbeidsgruppe som ble nedsatt våren 1999. Det er satt av 2,6 mill 
kroner i 2008 til tiltak i Røvik kirke der det er størst behov. 
 
Menighetslokale Kleive 
Et tjenlig menighetslokale på Kleive har vært et stort behov lenge. Tidligere planer har vært nær 
ved å realiseres, men har strandet av forskjellige årsaker. Midler til prosjektering med kr. 100.000,- 
er ført opp i 2008. 
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Menighetshus Røbekk, vei og parkeringsplass. 
Menighetshus på Røbekk er nå ferdig prosjektert på skissenivå og arbeidet med innsamling av 
midler er i gang. I første omgang foreslås det å bygge menighetslokaler med mulig utvidelse med 
kontorer i senere byggetrinn. Hoveddelen av investeringen vil ligge til lokalmenigheten, og det 
foreslås derfor i første omgang at kommunen dekker grunnkostnader til opparbeidelse av ny 
tilkomstveg og parkeringsplass for kirken/menighetshuset. Når huset er ferdig vil det innebære at 
den nye bydelen i Molde øst får et forsamlingslokale/møteplass som kan benyttes av flere enn 
kirken. 3 mill er oppført ti prosjektet i 2009. 
 
Utvidelse Tøndergård gravlund  
Utarbeidet rapport vedrørende behov for framtidig kirkegårdsareal i kommunen konkluderer med at 
det allerede i 2007 er behov for flere opparbeidede gravplasser på Tøndergård gravlund. Dette er 
utgifter som ikke kan utsettes og det er derfor satt av 4 mill. kroner i 2007. Etter dette vil 
Tøndergård gravlund i stor grad være ferdig opparbeidet og vil ventelig dekke behovet fram til ca 
2017. 
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12.6 Servicetorget 
 
2007 priser i hele 1.000 
 
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010

12.jun
Diverse tilpasninge/utstyr info-tjenester Ny 200 100 100
Sum Servicetorget 200 0 100 100 0 0

 
 
Div. tilpasning/utstyr infotjenester 
I forbindelse med Servicetorgets brukerbehandling er det behov for en del justeringer og 
tilpasninger, samt anskaffelse av en del utstyr i lokalene for å imøtekomme kravene om universell 
utforming. Videre er det behov for anskaffelse av utstyr og hjelpemidler i forbindelse med 
informasjonstiltak. 
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12.7 Skoleavdelingen 
2007 priser i hele 1.000 
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010
Skoleavdelingen
Bergmo ungdomsskole 2055 72 000 51 500 20 500
Kviltorp skole 2001/2003 83 000 74 800 8 200
Bolsøya skole og kapell 2063 9 000 5 200 2 000 1 800
Bekkevol ungdomsskole 2056 135 000 35 728 40 000 35 000 24 272
Skjevik skole 1-10. 2061 27 000 5 000 7 000 15 000
Kvam skole 2064 10 000 10 000
IKT - til undervisning 2002 8 500 6 500 500 500 500 500
IKT - til lærere 2011 4 000 2 000 500 500 500 500
Molde voksenopplæringssenter
Tilpasninger Kviltorp skole Ny 7 500 7 500
Langmyra skole (Storskolen) 2054 16 000 11 000 5 000
Sellanrå skole  (fase 1) + fase 2 19 500 15 500 4 000
Nordbyen skole 4 000 4 000
Vågsetra skole 1-10. 3 000 3 000
Ny skole Årølia  900 900
Uteområde skoler 2009 2 900 900 500 500 500 500
Inventar skoler Ny 2 000 500 500 500 500
Sum skoleavdelingen 404 300 208 128 88 700 61 300 29 272 16 900

 
 
Miljørettet rehabilitering 
Kommunen har under gjennomføring et større rehabiliteringsprogram på flere skoler. Prosjektene 
omfatter rehabilitering, tilpasninger og etablering av grupperom og arbeidsplasser for lærere (egne 
prosjektmidler for grupperom og arbeidsplasser). Arbeidet er i gang ved Bergmo, Kviltorp og 
Sellanrå skoler. 
  
 Videre er det behov for oppfølging ved Kvam, Nordbyen, Vågsetra og Langmyra skoler, 
 Det er nok ennå en del usikkerhet når det gjelder kostnadsberegninger deler av disse tiltakene.  
Prosjektene med kalkyler vil bli fremmet enkeltvis for plan og utviklingsstyret.  
 
Videre arbeider en arbeidsgruppe med utforming av retningslinjer for skolebygg i Molde kommune.  
En tar sikte på fremlegging av saken til politisk behandling i november 2006. 
 
Fra 2006 foreslås at prosjektrammen fordeles på enkeltprosjekt i den ordinære budsjettprosessen: 
 
Bergmo ungdomsskole.   
Budsjettforslaget og økonomiplanen dekker prosjektets fase 2, dvs rehabilitering av resten av 
skolen.  
Totalkostnaden på Bergmo ungdomsskole ble i f-sak 47/06 oppjustert med 5,0 mill. kroner til 
71,0 mill. kroner uten at saken i ettertid har vært i kommunestyret for endelig behandling og 
vedtak. Saken vil derfor få sin behandling av kommunestyret i 2007. 
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Kviltorp skole 
Kviltorp skole fase 1 er ferdig og tatt i bruk. Byggearbeider fase 2 er startet og en tar sikte på 
ferdigstilling til skolestart 2007, jfr. vedtak i k-sak 73/06. 
 
Totalkostnaden på Kviltorp skole ble i k-sak 73/06 oppjustert med 18,0 mill. kroner til 83,0 
mill. kroner. Dette inkluderte 8,2 mill. kroner som var forutsatt investert i 2007. Tidligere 
bevilget og gjenstående bevilgning er derfor korrigert i overensstemmelse med dette i forhold 
til budsjettdokumentet for 2007 som ble lagt fram for vedtak. 
 
Bolsøya skole og kapell 
For Bolsøya skole foreligger det skisser av et kombinert skole- og kirkebygg øst for skolen. I 
kommunestyresak 72/06 ble det enstemmig vedtatt en utbygging av skolen der skole/kirkebygg blir 
samlokalisert innen en kostnadsramme på 8 mill. kr.  Kirkebyggfondet på ca. 2,25 mill kr. inngår 
som delfinansiering av prosjektet. Summen prisjusteres til kr. 9 mill. 
 
Bekkevoll ungdomsskole.  
Det planlegges igangsatt utvidelse og rehabilitering av skolen i   løpet av 3. kvartal 2007. Teknisk 
gjennomgang av byggene er foretatt, og viser mesteparten av bygningsmassen er av en slik 
forfatning at det må rives. Det legges foreløpig inn totalt 135 mill. kroner til nybygg og renovering. 
Det legges fram egen sak til politiske fora i jan/febr. 2007.  
 
Skjevik skole 1-10. 
Det var utarbeidet et idé-/skisseprosjekt som viste hvordan Vikamyra skole og Skjevik 
ungdomsskole kunne bindes sammen til én skole og samtidig gi plass for elevene ved Hjelset skole. 
Planen viste et kombinert administrasjons- og undervisningsbygg i en paviljong mellom skolene.  
Begge skolene har et stort rehabiliteringsbehov. En vesentlig del av kostnadene knyttes også til 
tiltak som ikke direkte er relatert til sammenslåingen av de tre skolene.  
I tilknytning til budsjettet for 2005 ble det vedtatt å flytte Hjelset skole over til Vikamyra. Dette for 
å spare driftsutgifter, anslått til kr. 500.000,-. Denne endringen nødvendiggjorde bygningsmessig 
tilpasninger på Vikamyra skole. Disse var kostnadsmessig beregnet til 5 mill. kroner. 
Den skisse som forelå i 2005 for investeringer på Vikamyra og Skjevik skoler, hadde en kostnad 
som lå betydelig over dette.  Den administrative samordningen er gjennomført fra 01.08.06.  Det 
haster med å komme i gang med videre avklaringer for utbygging av skolen, ungdomsskolefløyen 
krever vesentlig ombygging og renovering.  Skoleanlegget for tidligere Vikamyra skole har en 
alvorlig takskade samt varmeproblemer. Skjevik barne- og ungdomsskole må inn på 
prioriteringslisten for utbygging, helst med oppstart høsten 2007, eventuelt våren 2008. Det 
arbeides nå videre med prosjektet, og det legges foreløpig  inn ytterligere 35 mill. kroner til 
formålet. Egen sak til politiske fora blir fremmet i løpet av vinteren 2007. 

 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å redusere investeringene ved Skjevik skole med 8,0 mill. kroner i 
2007 og 5,0 mill. kroner i 2008. 
 
 
Kvam skole.  
Grupperom og arbeidsplasser for lærere krever tilbygg. Foreliggende plan viser nye klasserom mot 
øst, og ombygging av eksisterende klasserom til grupperom og arbeidsplasser. Planen viser også 
nye garderober. Kommunestyret skjøv investeringen fra 2007 til 2008 i kommunestyret 15 des. 05. 
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Kommunestyret vedtok 14.12.06 å flytte investeringen ved Kvam skole på 5,0 mill. kroner i 2008 og 
5,0 mill. kroner i 2009 til 2010 (10,0 mill. kroner). 
 
IKT - undervisning 
Plan for IKT i opplæringen i Molde kommune har vært til behandling i politiske organ og viser et 
investeringsbehov på 8-10 mill. kroner. Investeringen videreføres med kr. 500.000 pr. år. 
 
IKT- lærere 
Den nye arbeidstidsavtalen forutsetter lengre tilstedeværelse på skolen. Dette innebærer at lærerne 
må ha tilfredsstillende arbeidsforhold og tilgang til dataverktøy.  
Alle lærere i full stilling i Moldeskolen har pr. dato en bærbar pc med tilgang til trådløst nettverk.  
Datautstyr har en avskrivingstid på 3-5 år, det er derfor viktig å videreføre en investeringsramme på 
dette feltet med kr. 500.000 pr. år. 
 
Molde Voksenopplæringssenter (Tilpasninger Kviltorp skole) 
Molde Voksenopplæringssenter har i oppgave å drive all kommunal voksenopplæring og rådgiving 
knyttet til Opplæringslovens § 4a, norskopplæring for voksne innvandrere og tiltak satt i verk etter 
voksenopplæringslovens § 24. 
Fra 01.01.06 ivaretar senteret også helårs tilbud for deltagere i kommunens introduksjonsprogram 
for flyktninger. 
I tillegg selger senteret tjenester innenfor ulike fagområder til andre etater i Molde kommune, andre 
kommuner og annen virksomhet i området  
Senteret ønsker å bidra aktivt til å profilere kommunen som regionens sentrum. I tråd med 
kommunens visjon om å ”stikke seg ut” har man bl. annet som mål, (jfr. vedtatt plan for 
voksenopplæringen i kommunen) , å bidra til utvikling av gode opplæringstiltak for voksne i 
regionen.  
Et godt gjennomtenkt og framtidsrettet voksenopplæringssenter vil bidra til at kommunen når denne 
visjonen.  
Senteret har nå tilhold i 2 bygg - Storgata 10B og Enensenteret. En slik organisering er ekstra 
ressurskrevende og lite hensiktsmessig med tanke på organisasjonsutvikling og effektiv drift. Begge 
de nåværende avdelinger er midlertidig plassert i lokaler i påvente av ett felles bygg. 
Storgata 10B – eies av Romsdal Eiendom 1 AS. Leieavtale opphører 30 juni 2008. Bygget har blitt 
for lite, klasserommene er for små og det er ikke aktuelt å forlenge denne avtalen.  
Enensenteret  - driftes av Tiltak Funksjonshemmede. Voksenopplæringen leier deler av bygget og 
har i tillegg en midlertidig brakke ved østre inngang. Brukstillatelsen for brakken er gått ut for 1 år 
siden og lokalene man disponerer i Enensenteret forøvrig, er for få og små. I tillegg har Tiltak 
funksjonshemmede bruk for de lokalene som voksenopplæringen disponerer. 
Molde Voksenopplæringssenter må innen 01.08.08 få en permanent løsning på behov for lokaler og 
plassering av disse. 
Det vises forøvrig til den vedtatte ”Plan for Voksenopplæringen i Molde kommune” (2002) der 
etablering av et Voksenopplæringssenter i egne lokaler er prioritert.  
 
Rådmannen ser på nåværende tidspunkt en etablering i Kviltorp skole (gamleskolen) som eneste 
praktiske løsning innenfor den tidsrammen som er fastslått. Det avsettes 10 mill. kroner. 

 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å stryke investeringen på 2,5 mill. kroner i 2007 ved Molde 
voksenopplæringssenter. 
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Langmyra skole.  
Storskolebygget. Ny ventilasjon satt i drift og yttervegger renovert. Oppussingsarbeider innvendig 
og heiser gjenstår. 
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å flytte investeringen ved Langmyra skole på 5,0 mill. kroner fra 
2010 til 2007 
 
Sellanrå skole.  
Skolen har fått nytt ventilasjonsanlegg. Tilbygg med arbeidsplasser for lærere og grupperom er 
planlagt med ferdigstilling desember 2006. Fase 2 omfatter rehabilitering av klasseromsfløyene.  
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å flytte investeringen ved Sellanrå skole på 4,0 mill. kroner fra 
2010 til 2007. 
 
Nordbyen skole.  
Gjennomgås i 2007. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.12. 2006; Det avsettes kr. 4,0 mill i år 2010 til nødvendige tilpasninger 
og ombygging. 
 
Vågsetra skole.  
Gjennomgås i 2007. 
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å flytte investeringen ved Vågsetra skole på 3,0 mill. kroner fra 
2010 til 2009. 
 
Ny skole Årølia 
Planleggingsmidler til ny skole i Årølia (Røbekk) er videreført fra gjeldende økonomiplan, men 
flyttet til 2010. En ny 2-parallellers 1-10 skole vil koste i størrelsesorden 100-150 mill kroner. 

 
 
Uteområdet ved skolene. 
Uteområdene ved skolene får en stadig viktigere funksjon knyttet til differensiert og tilpasset 
opplæring.  Flere skoler har opparbeidet gode områder, men mange skoler har ennå ikke fullført 
dette arbeidet.  For å legge til rette for videre satsing på feltet, bør det avsettes kr. 500.000,- pr. år i 
planperioden. 
 
Inventar og utstyr. 
Skoler som ikke er inne i større utbyggings-/rehabiliteringsprosjekter, mangler nødvendige ressurser 
for utskifting og fornying av inventar og utstyr.  En vil foreslå at det avsettes  kr. 500.000 pr. i 
planperioden 
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12.8 Barnehageavdelingen 
 
2007 priser i hele 1.000 
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010
Barnehageavdelingen
Full barnehagedekning
Kvam barnehage 12 nye plasser  Ny 2 500 2 500
Barnas Hus 12 nye plasser     Ny 2 500 2 500
Hauglegda barnehage 12 nye plasser    Ny 2 500 2 500
Full barnehagedekning
Ny barnehage - 50 nye plasser Ny 10 400 10 400
Uteområde barnehager                2 200 200 500 500 500 500
Rehabilitering/tilpasninger barnehager Ny 2 500 1 000 500 500 500
Sum barnehageavdelingen 22 600 200 19 400 1 000 1 000 1 000

 
Full barnehagedekning. 
Sentrale myndigheter har varslet stor satsing på full barnehagedekning i løpet av 2007. Et av 
hovedmålene i kommuneplanen beskriver at Molde kommune, ved effektiv ressursbruk, skal tilby 
tjenester som i kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes grunnleggende behov. Strategien som 
er utledet fra dette målet forventer et mangfold og valgfrihet i tjenestetilbudet. 
Barnehageavdelingen har beskrevet dette i sin tiltaksplan med en klar målsetting om å opprette flere 
småbarnsplasser og sørge for full barnehagdekning. Det er nå egen sak til kommunestyret der 
tiltakene beskrives detaljert. (K-sak 89/06) 
Full barnehagedekning er tenkt oppnådd ved nye avdelinger med til sammen 36 plasserved 3 
barnehager, og bygging av ny barnehage med 50 plasser. 
 
Uteområder. 
Uteområdene ved eksisterende barnehager er mangelfulle, og har et stort behov for oppgradering 
bl.a for å ivareta forskrifter om sikkerhet. Det legges inn kr. 500.000 pr. år i perioden. 
 
Rehabilitering/tilpasninger. 
De fleste av kommunens barnehager er bygget og innredet i tider da sammensetningen av barn var 
en helt annen enn i dag.(større barn). Behovet for å ivareta situasjonen for stadig yngre barn (helt 
ned til 6-7 mnd.) gjør at det er behov for tilpasninger og ombyggninger av barnehagene. Ved flere 
barnehager er det også et stort rehabiliteringsbehov. Det avsettes til sammen 2,5 mill. kroner i 
perioden. 
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12.9 Helseavdelingen 
 
2007 priser i hele 1.000 
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010
Helseavdelingen
Ombygging legekontor Kvam Ny 250 250
Sum helseavdelingen 250 0 250 0 0 0

 
Ombygging legekontor Kvam 
Det er behov for ny fastlege i Molde. Denne blir plassert på Skåla legekontor. For å frigjøre plass 
her må turnuslegen flyttes til Kvam legekontor. Kvam legekontor må ombygges for å gi plass til 
turnuslegen. Ombyggingen kan skje ved å ta inn lokalene til helsestasjonen og lege et nytt 
legekontor her. Dette er i samråd med helsesøstertjenesten. 
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12.10 Sosialavdelingen 
 
2007 priser i hele 1.000 
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010
Sosialavdelingen
Nytt fagsystem Ny 400 400
Sum sosialavdelingen 400 0 400 0 0 0

 
Nytt fagsystem 
Sosialavdelingen har stort behov for installering av nytt fagsystem. Dagens system er gammeldag 
og lite kompatibelt med andre system. Nødvendigehten av nytt fagsystem forsterkes ved 
gjennomføringen av NAV-reformen. Det vil være av stor nytte å ha satt i drift et nytt fagsystem før 
NAV-reformen iverksettes, slik at kommunens system da kommuniserer med øvrige system i NAV. 
Det kreves også investeringer til ny server. 
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12.11 Pleie- og omsorgsavdelingen 
2007 priser i hele 1.000 
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010
Pleie- og omsorgsavdelingen
Glomstua omsorgssenter og sjukeheim 3013 68 000 13 700 33 000 21 300
Kirkebakken 4 Ny 9 000 4 000 5 000
Matvogner Ny 275 275
Senger Bergmo sjukeheim Ny 600 600
Bil til hjelpemiddelforvaltning Ny 350 350
Solskjerming sjukeheimer Ny 300 300
Busser til dagsenter 3033 3 150 2 450 700
Glomstua bofellesskap - møbler/inventar 250 250
Bil vaskeri Ny 350 350
Bil matkjøring Ny 400 400
Sum pleie- og omsorgsavdelingen 82 675 16 150 39 475 26 650 400 0

 
 
Glomstua omsorgssenter og sjukeheim. 
Forprosjekt for ombygging og rehabilitering av Glomstua omsorgssenter og sjukeheim skal være 
ferdig utarbeidet til nyttår. Det vil bli egen sak i politiske organ i januar og februar 2007.  
Prosjektet er lagt inn i økonomiplanen med  en stipulert kostnad på kr. 68 mill. Endelige tall vil 
foreligge ved den politiske behandlingen egen sak over nyttår. 
Det er en klar forutsetning for igangsetting av prosjektet at det fra statlig hold blir bevilget nye 
tilskudd til finansiering og drift av sykehjemmet. Dette er varslet i statsbudsjettet for 2007 med en 
sannsynlig ikrafttredelse i 2008. Molde kommune har på denne bakgrunn søkt helse- og 
omsorgsdepartementet om forhåndstilsagn på kommende tilskuddsordning. Med positiv 
tilbakemelding fra staten på dette, kan byggestart skje ca. 1. august 2007. 
 
Kirkebakken 4. 
Ved renoeveringen av Kirkebakken omsorgssenter og sjukeheim ble det ikke bevilget midler til 
renovering av bygget i Kirkebakken 4. Det er foretatt en teknisk vurdering av bygget og gjort en 
kostnadssammenstilling på bakgrunn av dette. Analysen er foretatt av Hammerø & Storvik Prosjekt 
AS på vegne av kommunen, og gir grunnlag til å legge inn et investeringsbeløp i 2007 og 2008 med 
til sammen 9 mill. kroner. Slik bygget i dag fremstår trenger det renovering. 
 
Matvogner. 
14 av de eldste matvognene har ikke kjøleelement og må utstyres med dette for å tilfredsstille 
næringshygieniske krav. Behov for flere vogner samt fornying av eksisterende krever en investering 
på kr. 275.000. 
 
Senger til Bergmo sjukeheim. 
Samtlige senger ved Bergmo sjukeheim er nedslitt, og det kan ikke lenger utføres reparasjoner på 
sengene grunnet manglende mulighet for anskaffelse av reservedeler. (Leverandør/produsent 
konkurs, ingen ny forhandler etablert). 
 
Bil til hjelpemiddelforvaltning. 
En av bilene som benyttes av hjelpemiddelforvaltningen er fra 1993 og er i en slik forfatning at den 
ikke kan brukes lengre. Ny bil må anskaffes. 
 
 
Solskjerming sjukeheimer. 

                                                             

Ved bygging av sjukeheimen i Råkhaugen og renovering av Kleive sjukeheim var det ikke medtatt 
midler til solskjerming. Erfaringen nå viser at aller rom mot sør ved begge institusjonene har behov 
for soskjerming. Behovet er stort på varme og solrike dager, da beboerne oftest ikke er i stand til å 
forflytte seg selv og heller ikke bør utsettes for trekk ved lufting. 
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Glomstua omsorgsboliger; møbler/inventar til bofellesskap. 
Omsorgsboligene på Glomstua og Tollero (psyskisk helsearbeid) bygges av Molde Utleieboliger 
KF, mens møblene til fellesrommene må skaffes av kommunen. Nødvendig bevilgning er foretatt 
for Tollero tidligere, og det avsettes kr. 250.000 til Glomstua i år 2007. 
 
Kjøretøy. 
Behov for utskifting av eksisterende ”vaskeri-bil” og ”matbil”, samt behov for ytterligere en 
minibuss til dagsenterkjøring krever investeringsmidler i 2008 og 2009. 
 
Kommunestyret vedtok følgende verbale føring: 
Det settes i gang utredning av utvidelse av antall sjukeheimsplasser på Skåla helse- og 
omsorgssenter. 
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12.12 Tiltak funksjonshemmede 
 
2007 priser i hele 1.000 
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010
Tiltak for funksjonshemmede
Enensenteret, diverse tiltak(telefoni etc) Ny 220 220
Enen dagsenter - Ny buss Ny 1 000 1 000
Sum Tiltak funksjonshemmede 1 220 0 220 1 000 0 0

 
Solskjerming på Enensenteret 
Enensenteret fyller 30 år i år. Det samme gjør markisene, og bærer preg av det. Gjennom flere 
vernerunder er behovet for solskjerming meldt fra de ulike kommunale avdelingene som disponerer 
bygget. Kostnad: kr. 120.000,- 

 
Tilknytting til kommunens sentralbordtjeneste 
Enensenterets telefonsentral er gammel og svært belastet. Det oppstår stadig hyppigere feil og 
senteret blir uten telefonforbindelse. I tillegg kommer alt av telefoner inn via en sentralbord- telefon 
som videreformidler alle telefoner både til TFH og de øvrige avdelingene i bygget. Dette er svært 
ressurskrevende for vår avdeling. 
Kostnad: kr.100.000,- 
 
Ny buss på Enen dagsenter 
Bussen bærer preg av hardt bruk gjennom 12 år og det er behov for utskifting. 
Kostnad: kr 1.000.000,- 
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12.13 Brann- og redningsavdelingen 
 
2007 priser i hele 1.000 
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010
Brann- og redningsavdelingen
Diverse brannutstyr 4117 1 100 300 200 200 200 200
Tankbil hovedstasjonen 1 250 1 250
Feierbil 4106 350 0 350
Ferdigstillelse Båthavn Ny 200 200
Utskifting av brannbåt Ny 800 800
Sum brann- og redningsavdelingen 3 700 300 550 1 650 200 1 000

 
 
Diverse brannutstyr 
Røykdykkerutstyr må skiftes på grunn av elde. Det er regler (CE-norm) for utskifting av slikt utstyr. 
Det må også foretas utskifting og supplering av slanger og armaturer. Det er ført opp kr. 200.000,- 
til formålet i 2007 og kr. 400.000,- i 2008. 
 
Tankbil hovedstasjonen 
Dagens tankbil er en 1986-modell som var kjøpt ombygd på 90-tallet. Den må byttes ut pga 
forventning om store vedlikeholdskostnader.  
Det planlegges innkjøpt en tankbil som er noe mindre enn dagens bil.  
Investeringen ble første gang foreslått i 2003 med 1,25 mill kroner.  
Det arbeides videre med spesifikasjoner og innhenting av pristilbud i løpet av 2007, slik at endelig 
sum fastsettes ved utarbeidelse av budsjett 2008.  
 
Det avsettes foreløpig kr. 1,25 mill. Dette føres derfor opp i året 2008, slik også teksten til 
prosjektet antyder. 
 
Feierbil 
På grunn av elde, slitasje og høyt antall kjørte kilometer er det nødvendig å skifte ut minst en av 
dagens biler. Ettersom bemanningen ved feiervesenet i dag også er større enn tidligere, vil det bli 
vurdert å selge en av bruktbilene, og anskaffe to mindre biler.   
 
Kr. 350.000,- er ført opp i 2007. 
 
Ferdigstillelse båthavn  
Etter innflytting til nye lokaler i Birger Hatlebakksveg har brannvesenet brukt en del ressurser (tid) 
på å få laget og godkjent egen havn. Brannbåten er nå plassert meget gunstig ved brannstasjonen. 
Det står imidlertid igjen mye arbeid som ikke har blitt gjennomført pga pengemangel, bla plastring 
for å sikre at massene som er lagt opp blir liggende også i dårlig vær. Videre gjenstår en del støping, 
graving og lysstolper etc. Det er behov for kr 200.000,- for å sluttføre prosjektet. Ettersom det er en 
viss fare for utvasking av masser er burde arbeidet vært utført snarest mulig. Det er imidlertid 
igangsatt arbeid med en ny reguleringsplan for området, og en avventer derfor resultatet av dette 
arbeidet. Nødvendige midler avsettes i 2008. 
 
 
Utskifting av brannbåt 
Brannbåten som vi har i dag er en ”Striker” fra 1989 med en115 hk påhengsmotor. Båten er en 6,30 
meter lang plastbåt med selvlensende dekk. Båten er relativt gammel og har ikke ønsket sjøstyrke 
og lastekapasitet både hva angår mannskap og utstyr.  
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Ved å skifte ut dagens brannbåt med en mer hensiktsmessig båt, vil vi kunne få en bedre beredskap 
på Sekken, holmene og i havnebassenget generelt. Ved branntilfeller på Sekken er vi avhengige av 
å nå frem raskt med røykdykkere fra hovedstasjonen i Molde for å kunne gå inn i røykfylte hus. 
Dette vil øke sjansene for å drive livreddende innsats ved bla boligbranner. Det tas sikte på å 
utarbeide en Risiko- og sårbarhetsanalyse som dokumenterer behovet og effekten av slik styrket 
beredskap. Slik ROS-analyse utarbeides i 2007.  
Samarbeid med andre offentlige etater med beredskapsfunksjoner vil bli vurdert i forbindelse med 
innkjøp og drift av ny båt. 
Det føres opp kr. 800.000,- til utskifting av brannbåt i 2010. 
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12.14 Eiendomsavdelingen  
2007 priser i hele 1.000 
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010
Eiendomsavdelingen
Rehabilitering av kommunale bygg 4201 26 000 10 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Adm-bygg - omorganisering 1015 17 500 13 500 1 000 1 000 1 000 1 000
Rådhussalene 1050 3 500 3 000 500
Enøk tiltak 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Strandgata 15, psykisk helsearbeid 8 000 3 000 5 000
Kjøp av maskiner 350 350
Sum eiendomsavdelingen 60 350 30 500 11 850 6 000 6 000 6 000

 
 
Rehabilitering kommunale bygg.  
Mange kommunale har et stort vedlikeholdsmessig etterslep og må rehabiliteres. Midler avsatt i 
fbm. konkrete prosjekt dekker kun enkeltbygg. Mange tiltak faller utenfor. Det er derfor viktig å ha 
midler i budsjett og økonomiplan til rehabilitering av kommunale bygg.  
 
Kommunestyre vedtok 14.12.06  å styrke de årlige investeringene i rehabilitering med 1,0 mill. 
kroner. Prosjektene administreres av eiendom. 
 
Administrasjonsbygg omorganisering 
Ulike omorganiseringsprosesser utløser behov for tiltak i administrasjonsbyggene, bl.a. i rådhuset, 
utvidelse av Servicetorget og ny resepsjon. Investeringsprogrammet forlenges til 2010.  
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å redusere årlige investeringer i administrasjonsbygg med 1,5 mill. 
kroner. 
 
Rådhussalene 
Det er satt i gang et program for oppgradering av rådhussalene. Nye rådhusmøbler og nytt AV-
anlegg er levert og det er gjort store utbedringer i foajeen og på toaletter. Det gjenstår arbeider i 
baksalen og på galleriet. Investeringene i gjeldende økonomiplan videreføres. 
 
ENØK 
Kommunen har tidligere budsjettert med årlige ENØK-midler. Dette videreføres med 1,0 mill. 
kroner hver år i perioden. Kapitalkostnadene som følger av investeringene trekkes av driftsrammen. 
 
Strandgata 15 
Strandgata 15 skal brukes til psykiatriformål. Bygget er utvendig rehabilitert, mens innvendig og 
heis gjenstår. Det er gjort et foreløpig investeringsanslag på 5,0 mill kr. Helseavdelingen 
budsjetterer husleiekostnader i sin driftsramme som betyr at prosjektet er selvfinansierende. 
 
Kombinert snøfres- og plenklipper 
Eiendomsavdelingen har for lett utstyr til plenklipping og snøfresing. En større kombimaskin med 
frontmontert bred plenklipper og muligheter for snøfres kan forflytte seg for egen maskin mellom 
eiendommer i byområdet, både sommer- og vinterstid. Den kan også transporteres på henger. 
Eiendomsavdelingen fikk bistand fra park og idrett til klipping av store enkelte plenarealer 
sommeren 2006, men utstyrsparken er for liten og sårbar. Oppføring av denne investeringen skjer i 
samarbeid med parkvesenet. 
 

                                                             
Molde kommune – Budsjett og økonomiplan 2007-2010 

   



 145

12.15 Byggesak og geodata  
2007 priser i hele 1.000 
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010
Byggesak og geodata
Kartverk og grunnlagsmål 4015 3 040 1 840 300 300 300 300
Etablering av elektronisk arkiv 1 350 450 450 450
Sum byggesak og geodata 4 390 2 290 750 750 300 300

 
Kartverk og grunnlagsmål. 
Nyfotografering av deler eller hele kommunen for produksjon av ulike kart, ortofoto, skråfoto m.v. 
Kartene benyttes av hele kommuneorganisasjonen, og er viktige bl.a for saksbehandling og 
utarbeidelse av kommunale arealplaner. 
 
Etablering av elektronisk arkiv (byggesaker, eiendommer, seksjoneringer) 
Forprosjektet er utarbeidet og danner grunnlag for videre arbeid og samlet investering. Kommunen 
kjøper tjenestene av et firma som står for rydding og skanning av papirarkivene. Tett oppfølging av 
firma fra intern prosjektgruppe er nødvendig. 
Driftskostnader som følge av investeringene innarbeides i budsjettet fra 2009. 
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12.16 Kommunalteknikk  
2007 priser i hele 1.000 
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010
Kommunalteknikk Fra 2006
Selvkostprosjekt:
Opparbeiding tomtefelt til boliger 4001 60 000 10 000 20 000 15 000 5 000 10 000
Diverse tiltak boligfelt 4002 500 100 100 100 100 100
Opparbeiding av tomtefelt til næring 4003 4 000 2 000 2 000
Vannverk 4007 71 000 13 000 10 000 16 000 16 000 16 000
Avløp 4008 87 400 20 350 15 000 17 350 17 350 17 350
Glomstuvegens forlengelse (refunderes) 4475 6 000 2 600 3 400
Sum Selvkostprosjekt 228 900 48 050 47 100 48 450 41 850 43 450
Øvrige prosjekt: Fra 2006
Utskifting av maskiner 4016 3 500 700 700 700 700 700
Kommunale veger 4011 33 900 5 900 7 000 7 000 7 000 7 000
Glomstuvegens forlengelse (egenandel) 4475 8 000 3 400 4 600
Veg- og gatelys 4013 3 000 600 600 600 600 600
Trafikksikring 4012 2 750 550 550 550 550 550
Trafikksikkerhetstiltak /Statens Vegvesen 4010 9 700 1 700 2 000 2 000 2 000 2 000
Oppgradering Hatlelitunellen Ny 2 800 2 800
Sum øvrige prosjekt 63 650 12 850 10 850 13 650 15 450 10 850
Sum kommunalteknikk 292 550 60 900 57 950 62 100 57 300 54 300

 
 
Opparbeiding av tomtefelt boliger.  
I planperioden skal det bygges ut tomter i området Årø-Røbekk, "Årølia". Startkostnadene for dette 
feltet vil bli store. Kryss med Riksveg 64 i Årødalen er ferdigstilt. I perioden vil det bli nødvendig å 
forlenge vegen inn i området og i de enkelte tomtefeltene. I tillegg må det påregnes en utvidelse av 
tomtefeltet Åsan. Det er uklart når utbygging av feltet Kringstad - Djupdalen kan ta til. 
 
Diverse tiltak boligfelt 
Det settes av 0,1 mill. kroner. hvert år til mindre tiltak, som sluttarbeid og miljøskapende tiltak i 
kommunale boligfelt. 
 
Opparbeiding av tomtefelt til næring. 
Det vil være nødvendig å utvide industriområdet i Årødalen. Ut over dette bør kommuneplanen for 
Molde kommune evalueres snarest og kommuneplanlegging for distriktene igangsettes for å få 
avklart arealer for nye industriområder. 
 
Vannverk 
De fleste av tiltakene i hovedplan vannforsyning er utført. De foreslåtte investeringene i 2007 
gjelder resttiltak i planen samt en del utbedringstiltak som må utføres som følge av gjentatte 
driftsforstyrrelser samt endringer i lover/forskrifter. 
Av de større tiltakene nevnes bygging av høydebasseng, oppgradering dam Bårdsdalsvatn, 
utvidelser hovedledningsnett og utskifting av gamle eternittrør og vannledningsrør i tilknytning til 
saneringstiltak. Det legges også opp til at det avsettes midler til en rulering av hovedplan vann. Med 
bakgrunn i investeringsbehovet anbefales det at investeringsnivået innenfor vann økes med 3 mill i 
2007 og videre utover i planperioden. 
Egen sak om investeringsnivå og avgiftsfastsettelse vil bli lagt fram for kommunestyret.  
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Avløp 
De foreslåtte investeringer bygger stort sett på Hovedplan vannforsyning 2005 - 2008. Disse 
omfatter i hovedsak gjenstående sanering av utslipp til sjø, saneringstiltak på hovedledninger i 
gater, oppgradering av kloakkrenseanleggene og nye hovedledningsnett i boligfelt. 
Molde kommune klarer ikke å følge opp tempoet i investeringsplanen. Med bakgrunn i dette 
anbefales det at investeringsnivået innenfor avløp reduseres med 3 mill i 2007 og videre utover i 
planperioden.    
Egen sak om investeringsnivå og avgiftsfastsettelse vil bli lagt fram for kommunestyret. 
  
Glomstuvegens forlengelse 
Glomstuvegens forlengelse er kostnadsberegnet til totalt. 20 mill. kroner. Refusjon fra Møre og 
Romsdal fylke vil utgjøre 6 mill. kroner. Restbeløpet 14 mill. kroner utgjør kommunens andel av 
prosjektet. Fullfinansiering av prosjektet skjer senere. 
Det arbeides for oppstart i prosjektet i 2007. 
 
Utskifting av maskiner 
Det har i mange år vært et fast program for utskifting av biler og maskiner ved Kommunalteknikk. 
Dette har bidratt til at en har en maskinpark som i best mulig grad er konkurransedyktig. Lånene 
nedbetales over drifta. Investeringsrammen settes til 0,7 mill. kroner hvert år i perioden.  
 
 
Endret organisering vann og avløp 
Når det gjelder vann og avløp så vises det til vedtak i sak 142/06 i Molde formannskap der det ble 
besluttet å etablere Molde vann og avløp KF. Tallene i investeringsbudsjettet viser det nivå som 
investeringene til vann og avløp anslagsvis vil ligge på i årene som kommer. Foretakets styre må 
etter etablering av foretaket selv vedta de investeringer som foretaket behøver, og selv forsvare de 
kapitalkostnader som evt låneopptak vil generere. 
 
Trafikksikkerhetstiltak/fellestiltak med Statens vegvesen 
Det er foreslått 1,7 mill. kroner årlig i egenandel til trafikksikkerhetstiltak og til fellestiltak med 
Statens vegvesen.  Trafikksikkerhetstiltakene utføres ihht gjeldende planer. 
 
 
Kommuneveger 
Det er foreslått 1,5 mill. kroner årlig i perioden til bygging av fortau/gangveger og utbedring av 
trafikkfarlige punkt i samsvar med prioriteringer i "Handlingsplan for trafikksikkerhet" og andre 
vegplaner. Midlene nyttes også som egenandel til trafikksikkerhetstiltak (tidl. "Aksjon skoleveg"). 
Aktuelle prosjekt som i perioden er foreslått i trafikksikkerhetsplanen vil være gang- og sykkelveg 
Enenvegen-Nøisomhedsvegen, utbedring kryss Fjellbruvegen/Langmyrvegen og fortau langs Birger 
Hatlebakksveg, Mekvegen og Sollivegen. Foreslåtte bevilgningsomfang vil ikke dekke hele 
investeringsbehovet for disse tiltakene.   
 
For 2006/2007 vil det være aktuelt å ferdigstille fortau langs Mikkelivegen og Fr. Nansens gt. I 
tillegg vil det være mulig å starte opp gang-/sykkelvegprosjekt i samsvar med vedtak i 
trafikksikkerhetsplanen som beskrevet over.  
 
Betongrekkverket i Romsdalsgata og Elvebakken er skadet som følge av armeringskorrosjon. I 
tillegg har rekkverket et skjemmende utseende da malingen er flasset av. Rekkverket og trapp 
mellom Romsdalsgata og P-plass ved kinoen foreslås reparert. Kostnad 1,7 mill. kroner. 
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I 2005 og 2006 ble det tilleggsbevileget 2 mill hovedsakelig til asfaltering av grusveger. Tiltaket vil 
være i samsvar med strategiske delmål 2007 - 2010. Det er ønskelig å fortsette med satsingen der 
det årlig avsettes 3 mill til asfaltering. 
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å øke den årlige investeringen til asfaltering i regi av 
kommunalteknikk med 2,0 mill. kroner. 
 
Hatlelitunnelen er preget av vannlekkasjer som fører til issvuller og store istapper og trenger snarlig 
utbedring. Tiltaket er så stort at det ikke kan gjennomføres innenfor de begrensede 
investeringsmidlene til kommuneveger. Tiltaket er kostnadsberegnet til 3,0 mill. kroner og 
forutsettes gjennomført i 2008. 
 
Trafikksikring 
Det oppførte beløpet på 0,55 mill. kroner i hvert av årene i planperioden vil bli benyttet til tiltak i 
samsvar med "Handlingsplan for trafikksikkerhet" og eventuelt andre supplerende tiltak. For 2007 
vil dette hovedsakelig omfatte nedsetting av fartsgrenser, særlig i boligområder og andre mindre 
tiltak.  
 
Veg- og gatelys 
Det er generelt foreslått satt opp 0,6 mill. kroner hvert år til bygging av nyanlegg og utskifting av 
armaturer. Dette har både en trafikksikkerhets- og vedlikeholdsmessig effekt.  
 
Parkeringsseksjonen. 
Molde parkeringshus nærmer seg 20 år, og vedlikeholdsbehovet øker. Dette gjelder bl.a 
brannsikring, billettautomater og kjørebane og drypp fra taket. Billettautomatene ble som kjent 
grunnet havari skifte sommeren 2006. I tillegg er det blitt gjennomført en oppgradering av 
inngangspartiet. Denne investeringen blir hovedsakelig finansiert ved reklameinntekter. Det 
planlegges tilsvarende oppgradering rundt billettautomatene. Dette vil på sikt trolig generere høyere 
driftsinntekter. 
 
Brannvesenet har i 2006 gitt pålegg om ekstra brannsikring av p-tunnelen i områder hvor 
campingbiler/campingvogner og båter blir langtidslagret. Denne sikringen er planlagt utført med 
oppsetting av ekstra brannvegger. Tiltaket er beregnet til 600.000,-. Tiltaket dekkes inn med 
perkeringsinntekter over 4-5 år. 
  
Parkering ”utomhus-i dagen”. 
Det er behov for bedret funksjonalitet når det gjelder parkeringsplasser i Molde sentrum, herunder 
generell kundetilpasning, bedre fordeling av belegg, og endring av håndhevingstider og takster. 
Dette vil kreve utskifting av parkomater og skilt i sentrumsområdet. Tiltakene vil generere økte 
inntekter; noe som allerede er lagt som forutsetning i driftsbudsjettet for 2007. 
 
Samlet krever ovenfor nevnte tiltak investeringer på 2,5 mill kroner i 2007 og 1 mill. kroner i 2008. 
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12.17 Kulturavdelingen  
2007 priser i hele 1.000 
Investeringsprosjekt Prosjektnr. Totalkostnad Tidligere B - 2007 B - 2008 B - 2009 B - 2010
Kulturavdelingen
Retiro - toaletter 5531 1 000 500 500
Idretts/nærmiljøanlegg 5528 6 800 2 500 1 300 1 000 1 000 1 000
Idrettens hus - Rehabilitering-diverse tiltak 8 125 3 825 4 300
Idrettens hus - utskifting av PCB-armaturer 525 525
Byggene 5515 1 850 750 200 300 300 300
Folkebad 5505 60 000 40 000 20 000
Træffhallen/Romsdal Tindegruppe Ny 8 600 8 600
Treningshall Årø  MFK (Akerhallen) Ny 3 500 3 500
Moldemarka (Markaplanen) 5523 1 800 1 300 200 300
Maskinelt utstyr 5522 2 600 1 200 400 400 400 200
Kunstgrassbanen - garderober 5519 1 200 700 500
Friluftsformål Veøy kirkested Ny 300 200 100
Fuglsethallen 5517 100 100
Tribunebygg - omtekking av tak Ny 100 100
Roseplanen 5530 2 300 1 020 615 365 200 100
Turveg Skihytta Ny 400 400
Parker og grøntanlegg 5524 1 300 900 100 100 100 100
Bjørset aktivitetshus - opparbeiding av uteomr. 5207 600 400 200
Molde Bibliotek-utvikling IKT 5303 2 400 1 200 400 400 400
Tøndergård gravlund - lager 5606 650 400 100 150
Hjertøya - utbedring kai/stupetårn/basseng Ny 200 100 100
Reknesbanen - kunstgress 5 900 5 900
Ishall ved Idrettens hus,  planlegging 1.Kv.2007 Ny 0
Sum kulturavdelingen 110 250 50 870 21 265 34 015 2 400 1 700

 
Toalettanlegg Retiro friluftsområde  
Det er tidligere bevilget kr. 500.000 til dette prosjektet. Arbeidet er stilt i bero, med midlertidige 
løsninger,  til  reguleringsplanen er stadfestet og vann og avløp er ført frem til området. Inntil videre 
er det inngått avtale med Molde båthavnlag om disponering av toaletter. 
Det ble våren 2006  utarbeidet et nytt skisseutkast som  tar  hensyn til både kommunes og 
båthavnlagets behov for lokaliteter. Dette skisseutkastet er båthavnlaget og kommunen enige om  
skal danne grunnlaget for et nytt felles driftsbygg. Det forventes at prosjektet vil bli byggeanmeldt  i 
løpet av høsten og at arbeidet med toalettdelen også vil starte opp i løpet av høsten/vinteren. 
Prosjektet er blitt noe dyrere som følge av bl.a. arkitektonisk utforming, flere toaletter samt 
tilrettelegging for kioskdrift.  
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å redusere investeringen for 2007 i toaletter ved Retiro i regi av 
kultur med 1,0 mill. kroner. 
 
Investeringer til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg .   
I forbindelse med nyetableringer av mindre anlegg i nærmiljøene, er det behov både for kommunale 
investeringer og en delvis deltakelse fra kommunens side i lagseide anlegg. I den senere tid er flere 
slike anlegg realisert, og nye er planlagt. Det foreslås å bevilge 1 mill årlig i planperioden. Siden 
bevilgningen ble gitt har den bidratt til at mange nye anlegg er blitt bygget i lagseides regi. I tillegg 
genererer kommunens bevilgning statlige spillemidler til prosjektene. 
 
For 2007 er beløpet hevet til 1.3 mill. Kr. 300.000 av beløpet er øremerket klubbhus – Molde 
skytterstadion. For øvrig vises det til gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv pkt 6.0 hvor 
det bl.a. er anført:  
 
Anlegg som kan motta spillemidler inntil kr. 700.000 – kommunalt tilskudd på 25% av godkjente 
kostnader begrenset oppad til kr. 300.000 
 
Større anlegg som kan motta støtte av spillemidlene over kr. 700.000, -  vurderes særskilt. 
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Investeringene må sees i sammenheng med dette vedtak. Det er utarbeidt tiltaksplan som 
viser utbetaling av kommunalt anleggstilskudd i samsvar med kommunestyrets vedtak om 
medvirkning. 
 

Idrettens Hus – Rehabilitering diverse tiltak 
Det nødvendig å oppgradere ventilasjonsanlegget i kontorfløy- Idrettens Hus, samt oppgradering og 
tilpasninger av garderober og andre fasiliteter som tilkomst og tilrettelegging for 
funksjonshemmede osv. 
Utskifting av PCB-holdige armaturer er ført opp som eget prosjekt (se nedenfor).  
Gulvet i idrettshallen er etter 35- års bruk slitt, men dog ikke farlig å benytte. Imidlertid er slitasjen 
nå så stor at noe må gjøres. Utskifting av parketten inklusiv oppmerking vil ligge i størrelsen 1 mill. 
kroner. Prosjektet legges inn med dette beløpet i 2008. 
Nødvendig utskifting av fyringsanlegg vurderes også i denne sammenheng. 
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å flytte investeringen knyttet til rehabilitering av Idrettens Hus på 
3,825 mill. kroner fra 2009 til 2007. 
 
Idrettens Hus - PCB- armaturer 
Kommunen har fått pålegg om å skifte alle lysarmaturer i bygg som inneholder pcb. Dette er svært 
kostbart. Det oppførte beløp er basert på kostnadsoverslag fra to leverandører. 
 
Byggene 
Ved bygg og idrettsanlegg er det behov for oppgraderinger for å gjøre anleggene funksjonelle etter 
dagens standard og krav. Beløpet under ”byggene” dekker primært  utvendig vedlikehold, utskifting 
av vinduer samt opprustning av garderober og utskifting av gulvbelegg m.m.  Det avsettes kr. 
200.000 i 2007, og deretter kr. 300.000 årlig videre i perioden. 
 
Folkebad   
Det som først startet som et utbyggingsprosjekt ved Idrettens Hus, har nå utviklet seg til et nytt 
folkebad, forutsatt et samarbeid med næringslivet. Det er så langt bevilget kr. 40 mill. 
For å kunne realisere prosjektet anser rådmannen det som nødvendig å øke kommunens andel med 
20 mill. kroner i 2008, til totalt 60 mill. kroner. Det vil bli fremlagt egen sak om prosjektet i løpet 
av vinteren. 
 
Træffhallen/Romsdal Tindegruppe 
Akerhallen (MFK) 
Som kjent skal kommunen bidra til å få realisert Træffhallen og Akerhallen. I den forbindelse 
legges beløpene kr. 8,6 mill og kr. 3,5 mill inn i investeringsbudsjettet for 2007. For øvrig vises det 
til tidligere kommunestyrevedtak om saken. 
 
 
Markaplanen -  Moldemarka 
Det er vedtatt en satsing på Moldemarka. Visjon i Markaplanen: ”Moldemarka skal utvikles som en 
sentral del av byens og befolkningens identitet.” I Moldemarka ønskes primært mosjonsidrett og 
konkurranseformer som  er naturtilpasset og i liten konflikt med andre brukerinteresser, og til dette 
er det behov for videre tilrettelegging. Det foreslås en ytterligere investering i år 2007 på 200 000. 
Arbeidet med utbedring av ”gamle” lysløypa er  påbegynt og kommet godt i gang. Det er bl.a. 
bygget flere nye broer, utført sprengningsarbeide og grusing/drenering. Videre er nye stier  anlagt. 

                                                             
Molde kommune – Budsjett og økonomiplan 2007-2010 

   



 151

Kommunen har  et meget godt samarbeide med Moldemarkas Venner mht å gjøre Moldemarka 
bedre tilgjengelig som rekreasjonsområde for byens befolkning. 
 
Maskinelt utstyr til Park- og idrettsseksjonen.  
Det er sterkt behov for å etablere en fast ordning med utskifting av maskiner og transportmidler. 
Personellressurser vil bli bedre utnyttet dersom maskinparken ble oppgradert. Idrettsenheten har 
behov for traktor og videre må gressklipper til Molde Idrettspark nå skiftes ut. Videre er det behov 
for utskifting av transportmidler ved parkenheten. Imidlertid har man nå kommet godt i gang med 
utskifting (jfr. tidligere bevilgninger) Det er viktig å få til en kontinuitet mht utskifting og tiltaket 
videreføres derfor i kommende planperiode. 
 
Garderobeanlegg ved Kunstgressbanen   
Økt totalbruk og en stor økning av damefotball gjør behovet for nye garderober stort. Det er i dag 
kun ett garderobesett i bygget (2 garderober), og dette gjør det svært vanskelig når det som oftest er 
mannlige dommere ved damekamper. Prosjektet er utsatt inntil folkebadet er avgjort bygget. 
Meningen er at nåværende Molde Helsehall bygges om til garderober og lager for KGB. Om ikke 
vedtak om bygging av folkebad, eventuelt ombygging av Idrettens Hus foreligger i løpet av 
året/våren 2007, må en bare prosjektere og bygge et garderobesett i tilknytning til de eksisterende  
garderobene. Publikumstoaletter innarbeides i prosjektet. Det avsettes ikke midler i 2007 til 
prosjektet. Tidligere har det vært lagt til grunn at ombygging av dagens helsehall vil være best 
løsning, men nå er konklusjonen at det vil være å anbefale å realisere et nytt frittstående 
garderobeanlegg. Det vil bli søkt spillemidler til anlegget. 
Innlagte beløp er basert på forutsetningen om at ”Badeland” realiseres. 
 
Kommunestyret vedtok 14.12.06 å stryke investeringen i kunstgressbane i regi av kultur med 0,5 
mill. kroner i 2007. 
 
Tilrettelegge for friluftsformål på Veøy kirkested 
Romsdalsmuseet har tatt intitativ til etablering av ny flytebrygge m.m. på Veøy. Prosjektet har en 
totalkostnad på kr 950.000,-. Molde kommune ønsker å bidra som samarbeidspartner, og 
kommunens egenandel er lagt inn i økonomiplanen. 
 
Fuglsethallen    
Det er foretatt utbedringer ved Fuglsethallen i 2003, 2004 og 2005. Dette har primært vært  
garderober og trim rom.. Prosjektet er nå fullført. Om et par år vil man måtte investere i 
tidtakerutstyr , skifte ut skillevegger samt utføre noe ytre vedlikehold. Det avsettes kr. 100.000 i 
2008. 
 
Tak tribunebygg – Molde Idrettspark. 
Taket på tribunen er nå under omlegging p.g.a. lekkasjer. Molde kommune er en av tre eiere 
(kommunen eier selve tribunen) og beløpet er således 1/3 av den totale kostnaden ved omlegging til 
nytt tak.. 
 
Roseplanen   
Roseplanen er nå vedtatt  og i den forbindelse settes det av det årlige beløp i planperioden for 
gjennomføring av tiltak nedfelt i planen. Sesongen 2006 viste hvor viktig det er å avsette midler til 
”pynting” av byen. Det var mange positive tilbakemeldinger både fra fastboende og tilreisende 
turister. 
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Turvei til Skihytta, Moldemarka – tilskudd til MOI. 
I samarbeid med MOI og Molde kommune v/kommunalteknikk planlegges det nye turvei til 
Skihytta. Turveien vil få en bedre terrengmessig trace og en bredde som gjør det mulig å benytte 
maskin for å preparere skispor. 
 
 
Parker og grøntanlegg   
Kommunens lekeplasser har de senere år vært nedprioritert mens barne- og ungdomsplanen 
innebærer satsing på nærmiljøanlegg. Flere lekeplasser må oppgraderes i form av 
støtdempingsunderlag og lekeplassutstyr som er godkjent etter de nye forskriftene; ”Forskrift om 
sikkerhet ved lekeplassutstyr” vedtatt 19.07.1996. Noen av de eksisterende lekeplasser måtte fjernes 
p.g.a. manglende sikkerhet, men er nå i startfasen med å bli erstattet.  
Videre er det startet med oppgradering av flere parker, bl.a Alexandraparken ,Gotfred Lies plass og 
Reknesparken samt diverse grøntområder. Dette arbeidet vil fortsette i planperioden. 
 

Bjørset aktivitetshus - opparbeidelse av uteområdet ved 
Tiltaket er igangsatt med realisering av skatehall i 2006. Det legges opp til å videreføre tiltaket med 
anlegg for basketball og andre idrett-/nærmiljøaktiviteter, samt opparbeidelse med beplantning, 
sittegrupper etc. 
 
Molde Biblitek, utvikling IT 
Det legges opp til å videreføre påbegynt utvikling av bibliotekets IT-løsning. Dette for at biblioteket 
skal kunne framstå som et moderne bibliotek med tidsriktige løsninger for publikum og ansatte. 
Dette i forbindelse med utlån og katalogisering. 
 
Tøndergård gravlund - lagerplass/carport –.    
Tøndergård gravlund har fått en ny og meget funksjonell driftsbygning. Imidlertid står det igjen 
noen tiltak for å løse problemet med lagerplass for biler, utstyr og annet materiell. Dette kan løses 
ved å bygge  et delvis åpent lager/carport nord for selve driftsbygningen. Tiltaket er viktig for å 
bevare kostbare maskiner og utstyr for ”vær og vind”.  Prosjektet må sees i sammenheng med 
plassering av nytt sermoni-bygg. 
 
Hjertøya - kai/stupetårn/basseng  
Kai og stupetårn er nå modent for rehabilitering. Videre er det planer om å utbedre bassenget ved 
bl.a. å grave opp det gamle røret som forbinder bassenget med sjøen og etablere forbindelsen 
mellom sjø og basseng med en kanal. Videre vil en bygge gangbru over denne kanalen. Prosjektet 
er et samarbeidsprosjekt mellom Hjertøyas Venner - bassengprosjektet og Molde kommune. 
 
Reknesbanen - kunstgress 
Behovet for fotballbaner med internasjonale mål på spilleflaten ( min 100x64 meter) er stort i 
Molde. Videre er spilleunderlag i rivende utvikling og over tid vil nok de fleste fotballkamper i 
Norge (både bredde og topp) bli spilt på kunstgress. Dagens kunstgress bidrar til betydelig lavere 
driftskostnader enn spilleunderlag med naturgress eller grus. Reknesbanen ligger godt til rette for 
legging av kunstgress. Grunnarbeidene vil bli minimale, men lysanlegget  ved banen. må  flyttes litt 
og oppgraderes. Prosjektet vil bli tilrettelagt for søknad om spillemidler. Forventet oppstart – etter 
at Træffhallen er ferdigstilt. 
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Ishall    
Kommunen har fått henvendelser fra Norges Ishockeyforbund vedrørende bygging av ishaller på 
Møre, da fortrinnsvis Molde, Kristiansund og Ålesund. Molde er av stor interesse for forbundet og 
de vil bidra til at kommunen kan få tildelt et ekstra statstilskudd på 4 mill. kroner. ( KKD- 
ekstrapott på til sammen 48 mill. kroner til bygging av 12 ishaller) I tillegg tilkommer midler fra de 
ordinære spillemidlene på ca. 6 mill. kroner, til sammen kr. 10 mill. i direkte tilskudd. 
 
En ferdig hall inklusiv garderober og nødvendig ismaskiner vil ligge i størrelsesorden 25-26 mill. 
kroner. Overskuddsvarmen er betydelig og kan selges eller benyttes til kommunens egne bygg eller 
anlegg. Ishallen er så langt tenkt lokalisert til Idrettens Hus for at  overskudds-varmen eventuelt skal 
kunne benyttes til oppvarming av huset og eventuelt en fremtidig kunstgressbane ved Molde 
Idrettspark.. Lokaliseringen kan bidra til å redusere personell-kostnadene ved en samkjøring av 
personell ved Idrettens Hus. 
 
En realisering av et slikt prosjekt vil ikke bare komme barn og unge til gode, men hallen vil også 
styrke Moldes posisjon som ”Idrettsbyen” i Møre og Romsdal, samt bidra til at folk besøker byen 
for å utøve aktiviteter eller besøke messer som en slik hall også kan benyttes til utenom 
driftsperioden fra september til mars. 
 
P.t. er det kontakt mellom kommunen og Ishockeyforbundet samt Molde skøyteklubb om 
utarbeidelse av et forprosjekt. Skal kommunen komme i posisjon m.h.t. de ekstra millionene må det 
foreligge et vedtak om bygging senest i 2007.  
Til tross for gode argumenter i denne saken, og sett i lys av planlagt realisering av ”Badeland”, ser 
rådmannen ingen økonomisk mulighet til å kunne realisere dette prosjektet i perioden, og det legges 
derfor ikke inn midler i investeringsbudsjettet. 
 
Kommunestyret vedtok følgende verbale føring: 
Molde kommune avsetter midler til utredning av ishall som kan samlokaliseres med Idrettens Hus 
og tilhørende utnyttelse av avgitt varmeeffekt som kan benyttes til oppvarming av basseng, 
dusjvann, lokaler etc, herunder med tanke på etableringen av basseng/badeland og 
varmtvannsbasseng på Idrettens Hus. Tiltaket må også ses i sammenheng med gamle stadion, nytt 
Træff-hus, Sellanrå og Bekkevoll. 
 
En rapport fra utredningen med et foreløpig kostnadsoverslag, skisse til finansiering, en vurdering 
av gjennomførbarhet samt en skisse for fremdrift presenteres politikerne i løpet av første kvartal 
2007. 
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13. Fondsdisposisjoner 
I samsvar med de kommunale regnskapsforskriftene er Molde kommunes fondsavsetninger delt opp 
i fire kategorier; bundne driftsfond, bundne investeringsfond, ubundne investeringsfond og 
disposisjonsfond. 
 
Avsetninger til bundet driftsfond og bundet investeringsfond gjøres i de tilfeller hvor kommunen 
ikke fritt kan bestemme bruken av midlene, mens avsetninger på ubundet investeringsfond og 
disposisjonsfond gjelder kommunens egne frie inntekter hvor den selv bestemmer bruken. 
 
Spesifisert oppgave over avsatte fondsmidler går fram av sist avlagte regnskap for året 2005, og 
viser følgende utvikling de senere år: 
 
Fondsmidler: R-2003 R-2004 R-2005
Bundne driftsfond 28 703 805 46 221 544 52 171 020
Bundne investeringsfond 1 333 805 2 332 410 2 287 724
Ubundne investeringsfond 92 982 366 64 531 822 61 970 980
Disposisjonsfond 27 938 24 401 362 20 139 362  
 
 
Etter dette er disposisjonsfondet brukt til å dekke inn et merforbruk i 2005 på 4,8 mill. kroner og 2,4 
mill kroner er overført enkelte stabs- og driftsavdelinger som bidro med innsparinger i 2005. I 
tillegg har kommunestyret i 2006 disponert 4,8 mill. av disposisjonsfondet til prosjekt 
”Medarbeiderskap” og ”Evaluering MIO”. Det er budsjettert med en avsetning til fondet i 2006 på 
3,4 mill. kroner. Saldo etter disse vedtak utgjør 11,5 mill. kroner. 
 
Det er en målsetting å opprettholde et disposisjonsfond/bufferfond. Dette skal blant annet sikre 
kommunen i forhold til uforutsette endringer i rentene. Fondet kan også brukes til å håndtere andre 
uforutsette utgifter, svikt i inntekter og svingninger i statlige tilskudd. Eventuelle felles 
merinntekter/sparte driftsutgifter skal overføres til dette bufferfondet. I økonomiplan for 2007-2010 
ser fondsavsetningene slik ut: 
 
 
Disposisjonsfondet B-2007 B-2008 B-2009 B-2010
Saldo per 01.01 11 527 28 856 50 363 48 468
Underskuddsdekning 2005 (k-sak 
62/06) 2 293 1 500 1 500
Avsetning disp. fond (investeringsmom 11 036 20 007 -3 395 -4 256
Øvrige avsetninger 4 000
Saldo 31.12 28 856 50 363 48 468 44 212  
 
 
I ettertid er vi blitt kjent med at vår eierandel i Træffhallen og i Akerhallen gjelder kjøp av aksjer i selskapene 
og derfor ikke kan lånefinansieres. Kommunale fond må derfor benyttes som finansiering. 
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14. Kommunens garantiansvar  
 

 
 
 

GARANTIANSVAR
PERSON, FIRMA, ORGANISASJON PR. 31.12.05

Den Norske Stats Husbank
Molde Barnehager A/L 16 071 972       
Indremisjonens barnehage 174 384            
Skålahallen A/L 1 357 050         
Molde og omegns pensjonistboliger 1 154 261         18 757 667                  

Romsdals Fellesbank ASA
Molde Menighetspleie 521 596            
Sportsklubben Træff 2 433 636         2 955 232                    

Sparebanken Møre
Molde Husmorlag (Barnehage Banehaugvn) 974 193            
Gotfred Lies plass 1 A/S 4 000 411         
Høgnakken velforening 300 000            
Skålahallen A/L 900 000            6 174 604                    

Opplysningsvesenets fond
Bolsøy Sokneråd, menighetshus Nordbyen 93 999                         

Kommunal Landspensjonskasse
Garantier vedr. boliglån 14 380                         

Kommunalbanken A/S
  
Gotfred Lies plass 1 A/S  14 207 500                  

Nordea Bank Norge ASA:
Molde hestesportklubb 950 000                       

Kommunekreditt Norge A/S:
Tøndergård skole 811 000            
RIR 5 482 000         6 293 000                    

-                    
Sum per 31.12.05 49 446 382                

NOTE 15 - KOMMUNENS GARANTIANSVAR

Molde kommune har i 2005 vedtatt å stille garanti for et lån for Molde kino 
AS på inntil 18 mill. kroner. Per 31.12.05 er ennå ikke garantien gjort 
gjeldende.
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15. Behandling av budsjett og økonomiplan 2007 – 2010  
 
Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 14.12.2006  
Vedtak 

1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett 2007 og 
økonomiplan 2007 – 2010 med følgende endringer: 
 
med følgende endringer i avdelingsrammene for 2007 ift formannskapets innstilling: 

 
 
Skole:         +2.500’ 
• Rammetimetall  
• Leksehjelp 
• Funksjonshemmed SFO, red. kost. 
Pleie- og omsorg:       +2.000’ 
• Dagsenter demente 12 plasser 08.00 til 20.00 fra 01.07.07 
• Hjemmesykepleie 
Kultur:        +1.250’ =   kr 5.750’ 
• Frivillige lag og organisasjoner + 750.000 
• Kulturskolen + 500.000 
• Suburban kr 125.000, dekkes innenfor rammen kultur  

 
Inndekking:  
Drift- og forvaltningsavd., Kostnader NAV, reform: -   500’ 
Servicetorget, rammekutt:     -   200’ 
Sosial, rammekutt:      -   250’ 
Økt utbytte Istad AS:        2.000’ 
Økt skatteanslag:                  2.800’ = kr 5.750’

 
Helårsvirkning av styrket skolebudsjett innarbeides med 6,0 mill kroner i perioden 2008-2010 og 
merutgiften på 3,5 mill kroner i forhold til budsjett for 2007 finansieres ved økning i 
kommunesatsingen. 
 
Helårsvirkning av dagsenter demente med m.v. innarbeides med 3,3 mill kroner i perioden 2008-
2010 og merutgiften på 1,3 mill kroner i forhold til budsjett for 2007 finansieres ved økning i 
kommunesatsingen. 
 
Økte utbytteinntekter fra Istad AS gjelder for 2007. Utbyttet i planperioden 2008-2010 blir uendret i 
forhold til formannskapets innstilling. Videreføring av vedtatte merutgifter i 2007 på 2,0 mill 
kroner, finansieres ved økning i kommunesatsingen. 
 
Endringer i momskompensasjonen som følge av endringer i investeringsbudsjettet, salderes mot 
avsetning til fond. 
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Endringer investeringsplan: 
        2007         2008         2009         2010 Investeringer 
Adm Endr Forsl Adm Endr Forsl Adm Endr Forsl Adm Endr Forsl 
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2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling/område og Kirkelig fellesråd 
 

3. Molde kommune viderefører satsingen innen psykisk helsearbeid innenfor en 
tilskuddsramme på kr. 11 974 000. Bruken av økningen i tilskuddet for 2007 vil 
kommunestyret behandle når tilskuddsbeløpet for Molde kommune er kjent. Dette 
forutsettes å skje på første kommunestyremøte i 2007. Kommunestyret vil samtidig gjøre 
en helhetlig drøfting av innsatsen innen det psykiske helsearbeid. 

 
4. Eiendomsskatten skrives ut med 2,0 promille av takst. 

 
5. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom stabs- og driftsavdelingene 

i kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling og fordeling 
av bevilgningen på felles lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av 
formannskapet. 

 
6. Molde kommune tar opp lån på kr. 215.612.000,- til finansiering av budsjetterte 

investeringer iht. vedlagte spesifikasjoner.  
 

• Lånet forutsettes  avdratt over investeringens levetid.  
• Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere 

lånevilkårene. 
 

7. Ordførerens godtgjørelse skal være lik rådmannens grunnlønn 
 

                                                             
Molde kommune – Budsjett og økonomiplan 2007-2010 

   



 158

8. Kommunestyret anser at det er viktigere med informasjonssjef enn web-redaktør og 
anmoder rådmannen om å prioritere i tråd med dette. 
 

9. Økt ramme til kultursektoren må ses i sammenheng med korpsenes økte behov etter 
frafall av inntekter og utgifter. 
 

10. Det innføres begrenset stillingsstopp i Molde kommune. Ved fast tilsetting skal dette 
skje inn i en eksisterende stilling innenfor rammen slik det fremgår av oversikt utgitt av 
rådmannen, eller at det brukes en hjemmel innenfor denne rammen som 
konverteringsgrunnlag. Alle endringer i stillinger utenfor disse begrensninger skal 
godkjennes av rådmannen. 
 

11. Rådmannen orienterer formannskapet om status, herunder alle endringer, på faste og 
midlertidige besatte stillinger på formannskapsmøtene. Dette gjelder også stillinger som 
lønnes utenfor kommunens lønnsbudsjett. 
 

12. Molde kommune avsetter midler til utredning av ishall som kan samlokaliseres med 
Idrettens Hus og tilhørende utnyttelse av avgitt varmeeffekt som kan benyttes til 
oppvarming av basseng, dusjvann, lokaler etc, herunder med tanke på etableringen av 
basseng/badeland og varmtvannsbasseng på Idrettens Hus. Tiltaket må også ses i 
sammenheng med gamle stadion, nytt Træff-hus, Sellanrå og Bekkevoll. 
 
En rapport fra utredningen med et foreløpig kostnadsoverslag, skisse til finansiering, en 
vurdering av gjennomførbarhet samt en skisse for fremdrift presenteres politikerne i 
løpet av første kvartal 2007. 
 

13. Det settes i gang utredning av utvidelse av antall sjukeheimsplasser på Skåla helse- og 
omsorgssenter. 
 

14. Med utgangspunkt i strategi 3.1.3 ”Molde kommune skal utvikle og iverksette 
forebyggende tiltak som kan hindre problemutvikling hos barn og unge” vil 
kommunestyret be administrasjonen om å utarbeide en plan for et forpliktende 
forebyggende rusarbeid for elever i grunnskolen. Planen skal forelegges kommunestyret 
i løpet av 2007. 

 
 
Behandling 
Følgende dokumenter ble fremlagt i møtet: 
 

- Saksprotokoll fra Rådet for funksjonshemmede vedrørende budsjett- og økonomiplan 2007-
2010 

- Uttalelse fra Eldrerådet vedrørende budsjett- og økonomiplan 2007-2010 
- Uttalelse fra Molde Musikkråd om økning i elevavgiftene ved kulturskolen 

 
 
 
 
Det ble fremmet følgende forslag: 
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Tillegg punkt 1: 
 
med følgende endringer i avdelingsrammene for 2007 ift formannskapets innstilling: 
 
Skole:         +2.500’ 

• Rammetimetall  
• Leksehjelp 
• Funksjonshemmed SFO, red. kost. 

Pleie- og omsorg:       +2.000’ 
• Dagsenter demente 12 plasser 08.00 til 20.00 fra 01.07.07 
• Hjemmesykepleie 

Kultur:        +1.250’ =   kr 5.750’ 
• Frivillige lag og organisasjoner + 750.000 
• Kulturskolen + 500.000 
• Suburban kr 125.000, dekkes innenfor rammen kultur  

 
Inndekking:  
Drift- og forvaltningsavd., Kostnader NAV, reform: -   500’ 
Servicetorget, rammekutt:     -   200’ 
Sosial, rammekutt:      -   250’ 
Økt utbytte Istad AS:        2.000’ 
Økt skatteanslag:                  2.800’ = kr 5.750’
 
Helårsvirkning av styrket skolebudsjett innarbeides med 6,0 mill kroner i perioden 2008-2010 og 
merutgiften på 3,5 mill kroner i forhold til budsjett for 2007 finansieres ved økning i 
kommunesatsingen. 
 
Helårsvirkning av dagsenter demente med m.v. innarbeides med 3,3 mill kroner i perioden 2008-
2010 og merutgiften på 1,3 mill kroner i forhold til budsjett for 2007 finansieres ved økning i 
kommunesatsingen. 
 
Økte utbytteinntekter fra Istad AS gjelder for 2007. Utbyttet i planperioden 2008-2010 blir uendret i 
forhold til formannskapets innstilling. Videreføring av vedtatte merutgifter i 2007 på 2,0 mill 
kroner, finansieres ved økning i kommunesatsingen. 
 
Endringer i momskompensasjonen som følge av endringer i investeringsbudsjettet, salderes mot 
avsetning til fond. 
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Endringer investeringsplan: 
        2007         2008         2009         2010 Investeringer 
Adm Endr Forsl Adm Endr Forsl Adm Endr Forsl Adm Endr Forsl 
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Nytt punkt 4: 
 
Eiendomsskatten skrives ut med 2,0 promille av takst. 
Reduserer eiendomsskatten 2007 fra 29 mill til 26 mill , dvs en reduksjon av inntektsrammen 
med 3,0mill kroner.  
Inndekking reduserte rentekostnader med 3,0 mill kroner 
 
 
Fellesforslag fra Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti/Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti: 
 
        

1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett 2007 og 
økonomiplan 2007 – 2010, med følgende endringer. 

 
Drift 
 
Økte inntekter og reduserte utgifter 
- Økt utbytte Istad A/S       2.000.000.- 
- eiendomsskatt innkreves med 32 millioner    3.000.000.- 
- økt skatteinngang       5.400.000.-  
- reduserte renteutgifter (rentemargin)     3.270.000.-  
Til sammen                            13.670.000.- 
 
Økte utgifter: 
Pleie – og omsorg 
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- åpning av Råkhaugen dagavdeling      1.300.000.- 
- økte ressurser til hjemmebasert omsorg                                                3.800.000.- 
Skole 
- rammeøkning (rammetimetall)                                                              4.600.000.-                                     
- fjerne økning i SFO gebyrene                     1.400.000.- 
 
Kultur 
- rammeøkning.    1.000.000.- 
- CafeSuburban                                                                                           250.000.- 
- Huset ungdomsklubb      250.000.-   
Barn og familie        
- to nye stillinger            820.000.- 
Plan – og utviklingsavdelinga 
- en stilling fra 01.08.07           250.000.-  
  
Sum økte utgifter                                                                                  13.670.000  

 
Nytt pkt 4: 
 
Eiendomsskatten reduseres ved hjelp av et bunnfradrag. Rådmannen får fullmakt til å fastsette 
størrelsen på bunnfradraget. 
 
Venstre: 
 
Kommunestyre 14.12.06    SAK 97/06 
 
Økte kostnader: 
 
SKOLE,                                                                                          2.500.000,00 
Uendra rammet.tall                          2.315.000,00 
Leksehjelp                                        0.125.000,00 
SFO, fungsj.hem. elever                   0.060.000,00 
 
 
BARN/FAMILIE                                                                                 820.000,00  
2 stillinger i barnevernet 
 
KULTUR                                                                                           1.550.000,00   
Kulturskolen, uendra bet.satser         1.000.000,00 
Sub Urban                                          0.325.000,00 
Bjørnsonfest. Økt tilsk.                      0.050.000,00 
Frivillighet                                         0.175.000,00 
 
 
PLEIE/OMSORG                                                                                3.640.000,00 
Demens/Dagavd. Råkhaugen               2.000.000,00 
Økt dagsentertilbud                              1.140.000,00 
Pleie/omsorg                                         0.500.000,00 
 
LÆRLINGER                                                                                           80.000,00 
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TOTAL ØKNING                                                                                           8.500.000,00 
 
 
INNDEKNING: 
 
Istad Kraft, økt utbytte f.o.m. 2007                                                        2.000.000,00 
Ubenytta avsetning NAV-reform for 2007                                             500.000,00 
Netto rentekostnader                                                                               3.000.000,00 
Økt skatteanslag                                                                                      3.000.000,00 
 
TOTAL INNDEKNING                                                                                 8.500.000,00 
 
Det ble fremsatt slike verbalforslag: 
 
Høyre/Fremskrittspartiet/Uavhengig representant Kroknes: 
 

1. Kommunestyret anser at det er viktigere med informasjonssjef enn web-redaktør og 
anmoder rådmannen om å prioritere i tråd med dette. 
 

2. Økt ramme til kultursektoren må ses i sammenheng med korpsenes økte behov etter 
frafall av inntekter og utgifter. 
 

3. Det innføres begrenset stillingsstopp i Molde kommune. Ved fast tilsetting skal dette 
skje inn i en eksisterende stilling innenfor rammen slik det fremgår av oversikt utgitt 
av rådmannen, eller at det brukes en hjemmel innenfor denne rammen som 
konverteringsgrunnlag. Alle endringer i stillinger utenfor disse begrensninger skal 
godkjennes av rådmannen. 
 
Rådmannen orienterer formannskapet om status, herunder alle endringer, på faste og 
midlertidige besatte stillinger på formannskapsmøtene. Dette gjelder også stillinger 
som lønnes utenfor kommunens lønnsbudsjett. 

 
Fremskrittspartiet 
 
Molde kommune avsetter midler til utredning av ishall som kan samlokaliseres med Idrettens Hus 
og tilhørende utnyttelse av avgitt varmeeffekt som kan benyttes til oppvarming av basseng, 
dusjvann, lokaler etc, herunder med tanke på etableringen av basseng/badeland og 
varmtvannsbasseng på Idrettens Hus. Tiltaket må også ses i sammenheng med gamle stadion, nytt 
Træff-hus, Sellanrå og Bekkevoll. 
 
En rapport fra utredningen med et foreløpig kostnadsoverslag, skisse til finansiering, en vurdering 
av gjennomførbarhet samt en skisse for fremdrift presenteres politikerne i løpet av første kvartal 
2007. 
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Senterpartiet 
 
Det settes i gang utredning av utvidelse av antall sjukeheimsplasser på Skåla helse- og 
omsorgssenter. 
 
Sosialistisk Venstreparti 
 
Med utgangspunkt i strategi 3.1.3 ”Molde kommune skal utvikle og iverksette forebyggende tiltak 
som kan hindre problemutvikling hos barn og unge” vil kommunestyret be administrasjonen om å 
utarbeide en plan for et forpliktende forebyggende rusarbeid for elever i grunnskolen. Planen skal 
forelegges kommunestyret i løpet av 2007. 
 
Reidunn Berg (SP) fratrådte møtet 14:15. Harald Nymoen (SP) tiltrådte møtet 14:15. 
 
Votering: 
 
Tallforslag: 
 
AP/KRF/SP/SV’s fremsatte fellesforslag falt med 22 mot 25 stemmer. 
V’s fremsatte forslag falt med 44 mot 3 stemmer. 
H/FRP/UAR’s fremsatte fellesforslag ble vedtatt med 24 mot 23 stemmer. 
 
Investeringsforslag: 
 
H/FRP/UAR’s fremsatte fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Verbalforslag: 
 
H/FRP/UAR’s fremsatte fellesforslag pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
H/FRP/UAR’s fremsatte fellesforslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
H/FRP/UAR’s fremsatte fellesforslag pkt 3 ble vedtatt med 25 mot 22 stemmer. 
FRP’s fremsatte forslag ble vedtatt med 24 mot 23 stemmer. 
SP’s fremsatte forslag ble vedtatt med 46 mot 1 stemmer. 
SV’s fremsatte forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstillingens pkt 1 med tillegg av ”med følgende endringer” ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Det ble votert alternativt mellom innstillingens pkt 4 og H/FRP/UAR’s fremsatte forslag til nytt pkt 
4 der sistnevnte ble vedtatt med 24 mot 23 stemmer. 
AP’s fremsatte forslag til nytt pkt 4 falt med 24 mot 23 stemmer.  
Innstillingens pkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt 7 ble enstemmig vedtatt. 
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Molde kommune 

Rådmannen 

Arkiv: 150 
Saksmappe: 2006/2766-0 
Saksbehandler: Jannicke Tautra 
Ingeborgvik 
Dato: 17.11.2006 

 
Saksframlegg 

 
Budsjett og økonomiplan 2007-2010 
 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
 Molde formannskap 28.11.2006 
 Molde kommunestyre 14.12.2006 

 
Rådmannens forslag til innstilling  

Formannskapet legger saken frem for kommunestyret med slik innstilling: 
 

1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett 2007 og 
økonomiplan 2007 – 2010 med de endringer som framkommer av kommunestyrets 
behandling og vedtak. 

 
2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling/område og Kirkelig fellesråd 

 
3. Molde kommune viderefører satsingen innen psykisk helsearbeid innenfor en 

tilskuddsramme på kr. 11 974 000. Bruken av økningen i tilskuddet for 2007 vil 
kommunestyret behandle når tilskuddsbeløpet for Molde kommune er kjent. Dette 
forutsettes å skje på første kommunestyremøte i 2007. Kommunestyret vil samtidig gjøre en 
helhetlig drøfting av innsatsen innen det psykiske helsearbeid. 

 
4. Eiendomsskatten skrives ut med 2,2 promille av takst. 

 
5. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom stabs- og driftsavdelingene i 

kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling og fordeling av 
bevilgningen på felles lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av 
formannskapet. 

 
6. Molde kommune tar opp lån på kr. 244.487.000,- til finansiering av budsjetterte 

investeringer iht. vedlagte spesifikasjoner.  
 

• Lånet forutsettes  avdratt over investeringens levetid.  
• Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere 

lånevilkårene. 
 

7. Ordførerens godtgjørelse skal være lik rådmannens grunnlønn 
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Budsjettskjema 1A 
 
Budsjettskjema 1A - drift Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007
    
Skatt på inntekt og formue 433 800 059 457 000 000 482 666 000
Ordinært rammetilskudd 143 704 797 166 662 000 184 813 000
Skatt på eiendom 35 776 058 32 000 000 26 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter 24 328 20 000 20 000
Andre generelle statstilskudd 54 622 472 52 938 500 60 860 400
Sum frie disponible inntekter 667 927 715 708 620 500 754 359 400
    
Renteinntekter og utbytte 15 069 433 20 068 000 37 906 000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 22 335 894 31 738 000 54 924 000
Avdrag på lån 39 857 504 47 139 000 51 668 000
Netto finansinnt./utg. -47 123 965 -58 809 000 -68 686 000
    
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 214 000 0
Til ubundne avsetninger 19 873 923 26 110 000 30 307 800
Til bundne avsetninger 10 922 604 20 000 258 100
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 18 236 383 0 0
Bruk av ubundne avsetninger 4 151 671 3 250 000 3 429 000
Bruk av bundne avsetninger 4 765 330 17 519 200 16 613 200
Netto avsetninger -3 643 143 -5 574 800 -10 523 700
    
Overført til investeringsbudsjettet 777 295 0 0
Til fordeling drift 616 383 311 644 236 700 675 149 700
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 621 200 935 644 236 700 675 149 700
Mer/mindreforbruk -4 817 623 0 0
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Hovedoversikt driftsbudsjett 
 
 
 Regnskap 2005  Budsjett 2006  Budsjett 2007
    
Driftsinntekter    
Brukerbetalinger 49 935 849 51 263 500 51 126 900
Andre salgs- og leieinntekter 103 912 318 61 722 900 84 222 700
Overføringer med krav til motytelse 175 988 648 149 535 400 178 951 100
Rammetilskudd 143 704 797 166 662 000 184 813 000
Andre statlige overføringer 54 622 472 52 938 500 60 860 400
Andre overføringer 1 830 501 215 000 200 000
Skatt på inntekt og formue 433 800 059 457 000 000 482 666 000
Eiendomsskatt 35 776 058 32 000 000 26 000 000
Andre direkte og indirekte skatter 24 328 20 000 20 000
Sum driftsinntekter 999 595 030 971 357 300 1 068 860 100
    
Driftsutgifter    
Lønnsutgifter 545 122 985 540 229 700 578 357 700
Sosiale utgifter 147 784 464 152 843 600 162 884 200
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 151 607 674 112 061 900 142 252 200
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 49 841 755 49 438 200 54 114 700
Overføringer 96 185 277 83 565 300 86 554 700
Avskrivninger 34 641 124 0 0
Fordelte utgifter -37 620 939 -31 065 200 -34 763 100
Sum driftsutgifter 987 562 341 907 073 500 989 400 400
    
Brutto driftsresultat 12 032 689 64 283 800 79 459 700
    
    
Finansinntekter    
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 15 069 433 20 068 000 37 906 000
Mottatte avdrag på utlån 600 144 550 000 400 000
Sum eksterne finansinntekter 15 669 577 20 618 000 38 306 000
    
Finansutgifter    
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 22 335 894 31 738 000 54 924 000
Avdragsutgifter 39 857 504 47 139 000 51 668 000
Utlån 547 177 450 000 650 000
Sum eksterne finansutgifter 62 740 575 79 327 000 107 242 000
    
Resultat eksterne finanstransaksjoner -47 070 998 -58 709 000 -68 936 000
    
Motpost avskrivninger 34 641 124 0 0
Netto driftsresultat -397 185 5 574 800 10 523 700
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 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007
Interne finanstransaksjoner    
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 18 236 383 0 0
Bruk av disposisjonsfond 4 151 671 3 250 000 3 429 000
Bruk av bundne fond 4 765 330 17 519 200 16 613 200
Bruk av likviditetsreserve 0 0 0
Sum bruk av avsetninger 27 153 384 20 769 200 20 042 200
    
Overført til investeringsregnskapet 777 295 0 0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 214 000 0
Avsetninger til disposisjonsfond 19 873 923 26 110 000 30 307 800
Avsetninger til bundne fond 10 922 604 20 000 258 100
Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0
Sum avsetninger 31 573 823 26 344 000 30 565 900
    
    
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -4 817 623 0 0
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Budsjettskjema 2 A 
 
 
Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007
    
Investeringer i anleggsmidler 206 684 932 191 245 000 242 012 000
Utlån og forskutteringer 23 952 604 2 939 000 11 400 000
Avdrag på lån 4 813 347 0 0
Avsetninger 23 997 038 0 0
Årets finansieringsbehov 259 447 921 194 184 000 253 412 000
    
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler 184 375 995 174 345 000 215 612 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler 12 427 710 12 100 000 22 100 000
Tilskudd til investeringer 0 2 200 000 0
Mottatte avdrag på lån og refusjoner 26 123 331 2 600 000 4 300 000
Andre inntekter 652 729 0 0
Sum ekstern finansiering 223 579 765 191 245 000 242 012 000
    
Overført fra driftsbudsjettet 777 295 0 0
Bruk av avsetninger 3 108 390 2 939 000 11 400 000
Sum finansiering 227 465 450 194 184 000 253 412 000
    
Udekket/udisponert -31 982 471 0 0
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Hovedoversikt investeringsbudsjett 
 
 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007
Inntekter    
Salg av driftsmidler og fast eiendom 12 242 974 12 100 000 22 100 000
Andre salgsinntekter 652 729 0 0
Overføringer med krav til motytelse 21 309 984 2 600 000 4 300 000
Statlige overføringer 0 0 0
Andre overføringer 0 2 200 000 0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0
Sum inntekter 34 205 687 16 900 000 26 400 000
    
Utgifter    
Lønnsutgifter 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 173 092 137 190 745 000 241 012 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 4 085 000 0 0
Overføringer 29 895 819 500 000 1 000 000
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. -388 023 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0
Sum utgifter 206 684 932 191 245 000 242 012 000
    
Finanstransaksjoner    
Avdragsutgifter 4 813 347 0 0
Utlån 7 658 471 0 0
Kjøp av aksjer og andeler 16 294 133 2 939 000 11 400 000
Dekning av tidligere års udekket 23 812 302 0 0
Avsetninger til ubundne investeringsfond 184 736 0 0
Avsetninger til bundne fond 0 0 0
Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 52 762 989 2 939 000 11 400 000
    
Finansieringsbehov 225 242 235 177 284 000 227 012 000
    
Dekket slik:    
Bruk av lån 184 375 995 174 345 000 215 612 000
Mottatte avdrag på utlån 4 813 347 0 0
Salg av aksjer og andeler 184 736 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0
Overføringer fra driftsregnskapet 777 295 0 0
Bruk av disposisjonsfond 110 329 0 11 400 000
Bruk av ubundne investeringsfond 2 745 578 2 939 000 0
Bruk av bundne fond 252 483 0 0
Bruk av likviditetsreserve 0 0 0
    
Sum finansiering 193 259 764 177 284 000 227 012 000
    
    
Udekket/udisponert -31 982 471 0 0
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Anskaffelse og anvendelse av midler 
 
 
 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budjsett 2007
Anskaffelse og anvendelse av midler    
    
Anskaffelse av midler    
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 999 595 030 971 357 300 1 068 860 100
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 34 205 687 16 900 000 26 400 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 205 043 655 194 963 000 260 918 000
Sum anskaffelse av midler 1 238 844 372 1 183 220 300 1 356 178 100
    
Anvendelse av midler    
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 952 921 217 907 073 500 989 400 400
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 207 072 955 191 245 000 242 012 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 91 118 503 82 266 000 128 296 000
Sum anvendelse av midler 1 251 112 676 1 180 584 500 1 359 708 400
    
Anskaffelse - anvendelse av midler -12 268 304 2 635 800 -3 530 300
Endring i ubrukte lånemidler 0 0 0
Endring i arbeidskapital -12 268 304 2 635 800 -3 530 300
    
    
Avsetninger og bruk av avsetninger    
    
Avsetninger 55 021 745 26 344 000 30 565 900
Bruk av avsetninger 30 261 775 23 708 200 34 096 200
Til avsetning senere år 37 028 274 0 0
Netto avsetninger -12 268 304 2 635 800 -3 530 300
    
    
Int. overføringer og fordelinger    
    
Interne inntekter mv 80 316 744 37 153 500 46 281 600
Interne utgifter mv 80 316 744 37 153 500 46 281 600
Netto interne overføringer 0 0 0
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Prosjektoversikt investeringer 
 
Prosjekt Art Ansvar Tjeneste Debet  Kredit 
              
1013 Intranett/internett/IKT-utvikling 32003 12600 1200 300 000   

  Lån 39101 91000 8703   300 000
              
1015 Adm.bygg omorg/servicetorg 32300 42302 1300 1 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   1 000 000
              
1021 Nytt saksbeh.system e-Phorte 32001 12100 1201 102 000   

  Lån 39101 91000 8703   102 000
              
1023 IKT-utvikling 32211 12600 1200 1 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   1 000 000
              
1024 IP-telefoni 32211 12600 1200 100 000   

  Lån 39101 91000 8703   100 000
              
1028 Fornying kontorstøttesystem 32003 12600 1200 1 600 000   

  Lån 39101 91000 8703   1 600 000
              
1029 Innkjøpssystem/E-handel 32003 12500 1200 1 500 000   

  Lån 39101 91000 8703   1 500 000
              
1050 Rådhussalene, opprusting 32300 42302 1300 500 000   

  Lån 39101 91000 8703   500 000
              
1290 Servicetorget -tilpasninger/utstyr 32001 20100 1200 100 000   

  Lån 39101 91000 8703   100 000
              
              
1964 Træffhallen A/S - aksjer 35221 12200 3800 7 900 000   

  Ubundet fond 39401 91000 8800   7 900 000
              
1965 Akerhallen A/S - aksjer 35221 12200 3800 3 500 000   

  Ubundet fond 39401 91000 8800   3 500 000
              
2002 IT til undervisning 32211 23000 2020 500 000   

  Lån 39101 91000 8703   500 000
              
2003 Kviltorp - skoleutvikling 32300 23042 2220 8 200 000   

  Lån 39101 91000 8703   8 200 000
              
2009 Uteareal skoler 32310 23000 2220 500 000   

  Lån 39101 91000 8703   500 000
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Prosjekt Art Ansvar Tjeneste Debet  Kredit 
2011 IKT -lærere 32211 23000 2020 500 000   

  Lån 39101 91000 8703   500 000
              
2013 Inventar skoler 32001 23000 2020 500 000   

  Lån 39101 91000 8703   500 000
              
2052 Sellanrå skole-miljørehabilitering 32300 23042 2220 4 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   4 000 000
              
2054 Langmyra skole-miljørehab,storskole 32300 23042 2220 5 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   5 000 000
              
2055 Bergmo u-skole, miljørehabilitering 32300 23042 2220 20 500 000   

  Lån 39101 91000 8703   20 500 000
              
2056 Bekkevoll u-skole, miljørehabiliterin 32300 23042 2220 40 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   40 000 000
              
2061 Vikamyra-Skjevik sammenslåing 32300 23042 2220 7 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   7 000 000
              
2063 Bolsøya skole 32300 23042 2220 2 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   2 000 000
              
2757 Uteområde kommunale barnehager 32302 27042 2210 500 000   

  Lån 39101 91000 8703   500 000
              
2758 Kvam barnehage - utvidelse 32300 27042 2210 2 500 000   

  Statstilskudd 37001 27042 2210   600 000
  Lån 39101 91000 8703   1 900 000
              
2759 Barnas hus - utvidelse 32300 27042 2210 2 500 000   

  Statstilskudd 37001 27042 2210   600 000
  Lån 39101 91000 8703   1 900 000
              
2760 Hauglegda barnehage - utvidelse 32300 27042 2210 2 500 000   

  Statstilskudd 37001 27042 2210   600 000
  Lån 39101 91000 8703   1 900 000
              
2762 Full barnehagedekning - 50 plasser 32300 27042 2210 10 400 000   

  Statstilskudd 37001 27042 2210   2 500 000
  Lån 39101 91000 8703   7 900 000
              
2763 Rehabilitering/tilpasning barnehager 221032300 27042 1 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   1 000 000
              
3013 Glomstua sjukeheim - renovering 32300 37042 2610 33 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   33 000 000
              
3022 Bil Hjelpemiddelsentralen 32101 37360 2410 350 000   

  Lån 39101 91000 8703   350 000
3033 Busser til dagsenter 32101 37320 2340 700 000   

  Lån 39101 91000 8703   700 000
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Prosjekt Art Ansvar Tjeneste Debet  Kredit 
3035 Glomstua bofellesskap, møbler/inv 32001 37180 2541 250 000   

             
  Lån 39101 91000 250 0008703   
              
3037 Rehab. Kirkebakken 4 -  aktivisering 32300 37042 2340 800 000   

   - diagnose, behandl, rehab 32300 37042 2410 800 000   
   - pleie,omsorg , hjelp i hjemmet 32300 37042 2540 2 400 000   
  Lån 39101 91000 8703   4 000 000
              
3038 Matvogner institusjon 32001 37130 2530 275 000   

  Lån 39101 91000 8703   275 000
              
3039 Senger Bergmo sjukeheim 32001 37410 2530 600 000   

  Lån 39101 91000 8703   600 000
              
3040 Solskjerming sjukeheimer 32300 37042 2610 300 000   

  Lån 39101 91000 8703   300 000
              
3191 Kvam legekontor - ombygging 32300 31100 2410 250 000   

  Lån 39101 91000 8703   250 000
              
3550 Sosialavdelingen - nytt fagsystem 32003 35200 2420 400 000   

  39101Lån 91000 8703   400 000
              
3880 Enensenteret, solskjerming/telefoni 32001 38210 2341 220 000   

  Lån 39101 91000 8703   220 000
              
4001 Opparb. tomtefelt, boliger 32310 44500 3150 20 000 000   

  Tomtesalg 36701 44500 3150   20 000 000
              
4002 Diverse tiltak boligfelt 32310 44500 3150 100 000   

  Tomtesalg 36701 44500 3150   100 000
              
4003 Opparb. tomtefelt, næring 32310 44500 3250 2 000 000   

  Tomtesalg 36701 44500 3250   2 000 000
              
4004 Diverse erverv og tiltak 32310 11000 3350 600 000   

  Lån 39101 91000 8703   600 000
              
4005 Sentrumstiltak 32310 11000 3350 1 500 000   

  Lån 39101 91000 8703   1 500 000
              
4007 Vannverk 32310 45000 3450 10 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   10 000 000
              
4008 Avløp 32310 45100 3530 15 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   15 000 000
              
4010 Fylkesveger 32310 44320 2850 2 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   2 000 000
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Prosjekt Art Ansvar Tjeneste Debet  Kredit 
4011 Kommunale veger 32310 44330 3330 7 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   7 000 000
              
4012 Trafikksikring 32310 44330 3340 550 000   

  Lån 39101 91000 8703   550 000
              
4013 Veg- og gatelys 32310 44340 3330 600 000   

  Lån 39101 91000 8703   600 000
              
4014 Opparb. utfyllingsområder 32310 11000 3600 500 000   

  Lån 39101 91000 8703   500 000
              
4015 Kartverk og grunnlagsmålinger 32721 43420 3030 300 000   

  Lån 39101 91000 8703   300 000
              
4016 Biler og maskiner - veg 32241 44491 3330 233 400   

   - vann 32241 44491 3450 233 300   
   - avløp 32241 44491 233 300 3530   
  Lån 39101 91000 8703   700 000
              
4106 Feierbil 32101 41400 3380 350 000   

  Lån 39101 91000 8703   350 000
              
4117 Diverse brannutstyr 32001 41500 3390 200 000   

  Lån 39101 91000 8703   200 000
              
4201 Større bygningstiltak, komm bygg 32303 42200 1300 4 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   4 000 000
              
4202 ENØK (eiendomsavd) 32300 42302 1300 1 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   1 000 000
              
4203 Biler/maskiner - eiendomsavd 32241 42791 2220 350 000   

  Lån 39101 91000 8703   350 000
              
4268 Strandgata 15, rehabilitering 32300 42400 2541 5 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   5 000 000
              
4330 Elektronisk arkiv byggesak & geodata 32721 43100 3020 450 000   

  Lån 450 00039101 91000 8703   
              
5009 Div. prosjekter kirkelig fellesråd 34721 17000 3900 500 000   

  Lån 39101 8703 500 00091000   
              
5015 Kirkens hus/kontorlokaler 32300 17042 3900 300 000   

  Lån 39101 91000 8703   300 000
              
5016 Kirkekjeller domkirken 34721 17000 3900 500 000   

  Lån 39101 91000 500 0008703   
              
5207 Uteområde Bjørset Aktivitetshus 32300 52105 2310 200 000   

  Lån 39101 91000 8703   200 000
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Prosjekt Art Ansvar Tjeneste Debet  Kredit 
5208 Friluftsformål Veøy kirkested 32300 52203 3600 200 000   

  Lån 39101 91000 8703   200 000
              
5303 Molde bibliotek, utvikling IT 32211 52501 3700 400 000   

  Lån 39101 91000 8703   400 000
              
5515 Byggene, rehabilitering 32300 52601 3800 200 000   

  Lån 39101 91000 8703   200 000
              
5522 Maskinelt utstyr, idrett 32101 52615 3800 200 000   

  Maskinelt utstyr,parkanlegg 32241 52642 3350 200 000   
  39101   Lån 91000 8703 400 000
              
5523 200 000 Tiltak ifølge Markaplanen 32302 52616 3800   

  Lån 39101   91000 8703 200 000
              
5524 Parker og grøntanlegg (leikepl.) 32512 52641 3350 100 000   

  Lån 39101 91000 8703   100 000
              
5528 Idr.anlegg på kommunal grunn 32302 52614 3800 1 300 000   

  Lån 39101 91000 8703   1 300 000
              
5530 Roser i "Rosenes by" 32302 52641 3350 615 000   

  Lån 39101 91000 8703   615 000
              
5531 Toalettløsning Retiro 32300 52617 3600 500 000   

  Lån 39101 91000 500 0008703   
              
5533 Tribunebygg - tak 32300 52611 3800 100 000   

  Lån 39101 91000 8703   100 000
              
5534 Turveg Skihytta 380032310 52616 400 000   

  Lån 39101 91000 8703   400 000
              
5535 52601 3800 525 000   Idr hus - utskifting PCB-armaturer 32300

  Lån 39101   91000 8703 525 000
              
5536 Hjertøya, utbedr kai/stupetårn/basseng 32300 52617 3600 100 000   

  Lån 39101 91000 8703   100 000
              
5537 Idr hus - rehab sv.hall/garderobe/kjeler 32300 52601 3800 3 825 000   

  Lån 39101 91000 8703 3 825 000  
              
5538 Romsdal Tindegruppe 32302 52614 3800 700 000   

  Lån 39101 91000 8703   700 000
              
5606 Tøndergård gravlund - lager 32300 52651 3930 100 000   

  Lån 39101 91000 8703   100 000
              
5608 52650 3930Tøndergård gravlund - utvidelser 32310 4 000 000   

  Lån 39101 91000 8703   4 000 000
              
Sum investeringer       253 412 000 253 412 000
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Sum investeringer       253 412 000 253 412 000
         
         
  Finansiering:       
  Lån, ordinære         215 612 000
  Ubundne fond      11 400 000
  Tomtesalg      22 100 000
  Tilskudd fra andre   4 300 000      
  Sum finansiering:         253 412 000
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